Vacature

MANAGER
BEDRIJFSVOERING
Met verstand van financiën,
ICT en facilitair.

Reageer voor
5 juli

32 uur
per week

Over ons

Onze ideale kandidaat

Wij zijn Bibliotheken Noord Fryslân en we doen al
lang veel meer dan alleen boeken uitlenen. We zetten
ons in voor een samenleving waarin iedereen mee
kan doen. Daarom zijn we in en buiten onze veertien
vestigingen in negen gemeenten in Noord-Fryslân
onder andere actief op het gebied van laaggeletterdheid
en basisvaardigheden. Ter ondersteuning van al onze
werkzaamheden zoeken wij per 1 september een
manager bedrijfsvoering die zorgt dat de basis goed is,
zodat de organisatie efficiënt en effectief kan werken.

• Heeft een afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau
(bij voorkeur bedrijfseconomie of bedrijfskunde);
• Is inventief, initiatiefrijk en besluitvaardig;
• Signaleert tijdig kansen en bedreigingen en adviseert
het managementteam daarover;
• Heeft ervaring in een soortgelijke functie;
• Heeft de kennis, de ambitie én de drive om onze
bibliotheekorganisatie verder te ontwikkelen;
• Is betrouwbaar, duidelijk en transparant
en denkt in kansen en mogelijkheden.

Over de vacature

Dit hebben wij te bieden

De manager bedrijfsvoering maakt deel uit van het
managementteam en is verantwoordelijk voor de
dossiers financiën, ICT, facilitair bedrijf, data en logistiek
van de collectie. Dat betekent dat je goed op de hoogte
bent van deze onderwerpen, relevante informatie
verzamelt waarmee je de processen op jouw dossiers
kunt beheren en optimaliseren. Met behulp van de
verzamelde data ondersteun je het managementen regieteam. Als manager bedrijfsvoering ben je
verantwoordelijk voor de operationele, logistieke en
financiële aspecten van de bibliotheek. Je geeft leiding
aan de huismeester en vervangt de directeur-bestuurder
bij diens afwezigheid. Je bent het aanspreekpunt
voor de provinciale ondersteuningsinstelling en
onderhoudt de contacten met de leveranciers
en dienstverlenende partijen.

• Een afwisselende baan bij een maatschappelijk
betrokken organisatie in beweging;
• de leukste, enthousiaste collega’s
en een ambitieus managementteam;
• de ruimte om je verder te ontwikkelen;
• een maandsalaris volgens cao Openbare Bibliotheken:
schaal 11 (min. € 4.158,- tot max. € 5.419,- bruto
per maand bij 36 uur), salarisschaal 01-01-2021,
afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Meer weten of solliciteren?
Stel je vragen aan directeur Paulien Schreuder,
p.schreuder@bnfrl.nl/06-1000 6525. Of stuur
jouw curriculum en motivatie voor 5 juli 2022
naar solliciteren@bnfrl.nl onder vermelding
van vacature manager bedrijfsvoering.
De gesprekken zijn gepland op 13 juli 2022.

