Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al meer dan 200 jaar. Dat doen we voor
mensen van nu en volgende generaties, in Nederland en wereldwijd, met traditionele en moderne
vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt in zijn of haar leven.
Voor het team Uitgeven zijn we op zoek naar een collega.
Implementatie Manager voor 32 uur per week
standplaats Haarlem
Samen met verschillende bijbelgenootschappen en serviceorganisatie UBS, werkt het NBG aan een
bijbelplatform dat bestaat uit een website en een app (zie bibleplatform.com). Dit platform wordt zo
ontwikkeld dat het door bijbelgenootschappen wereldwijd geïmplementeerd kan worden. Als
Implementatie Manager bied je begeleiding bij deze implementatie. Je bent betrokken bij het hele
proces, van het maken van een plan tot aan het vinden van de laatste bugs. Het werk doe je
voornamelijk vanuit het kantoor in Haarlem, al zal je zo nu en dan ook een reis moeten maken. Je
werkt nauw samen met de andere implementatiemanager, de projectmanager en de manager van de
ontwikkelteams.
Taken:
•
•
•
•
•

Contacten onderhouden met bijbelgenootschappen die geïnteresseerd zijn in het platform.
Het ondersteunen van bijbelgenootschappen bij het ontwikkelen van een projectplan.
Het bieden van ondersteuning bij de implementatie van het platform.
Het testen van de installaties van verschillende brands.
Een bijdrage leveren aan het versterken van de kwaliteit en de ontwikkeling van het
platform.

Eisen:
•
•
•
•
•
•

Bewezen ervaring met implementatietrajecten
Oog voor detail
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Interculturele sensitiviteit
Uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel in woord en als in schrift
Affiniteit met de visie en missie van het Nederlands Bijbelgenootschap en de United Bible
Societies

Het NBG biedt jou een veelzijdige, uitdagende en internationaal georiënteerde functie in een
enthousiast team en een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie
wordt gewaardeerd in salarisschaal 9 conform de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk medewerkers
van de Protestantse Kerk NL. De functie is voor 32 uur per week. Aanstelling is in eerste instantie
voor bepaalde tijd. Start bij voorkeur op 1 oktober.
Informeren en solliciteren:
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Robert Pelleboer
(implementatie manager), via ons algemene nummer 023-514 61 46. Geïnteresseerd? Mail dan voor

25 augustus jouw CV en motivatiebrief naar hrm@bijbelgenootschap.nl o.v.v. vacature uitgeven.
Gesprekken vinden plaats in de week van 26 augustus.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

