
    
 

De OBA (St. Openbare Bibliotheken Amsterdam) is een culturele instelling, die zich ten 

doel stelt het vrije verkeer van informatie, kennis en cultuur in de Amsterdamse 

samenleving te bevorderen.  
 

Inmiddels bijna 100 jaar is de OBA de plek waar Amsterdammers samen komen voor hun 

persoonlijke ontwikkeling. In de 20ste eeuw ging het met name om boeken. De 21ste eeuw 

vraagt om vrije toegang tot alle denkbare informatiebronnen, meer leervormen en een 

breed cultureel aanbod. 

 

Je vindt dit terug in onder meer de tentoonstellingen, voorstellingen, debatten,, 

workshops, game-events, cursussen, leescafés, leeskringen etc. etc. De OBA trekt 

daarmee jaarlijks zo’n 3,5 miljoen bezoekers. In 2015 namen een kleine 50.000 mensen 

aan educatieve activiteiten deel. 

 

De centrale OBA is, op haar representatieve ‘duurzame’ locatie op het Oosterdokseiland 

met een oppervlakte van 28.000 m², de grootste bibliotheekvestiging van Nederland. 

Hiernaast heeft zij vanuit de 25 vestigingen een groeiende interactieve functie en relatie 

met de wijken in en rond Amsterdam. 

 

De OBA (met circa 300 medewerkers) heeft de visie en ambitie nog meer en betere 

informatievoorziening, kennis- en cultuuraanbod aan te bieden voor en samen met de 

bewoners in Amsterdam en omgeving. Onder meer door het binnenkort bieden van een 

aantrekkelijke ‘hospitality’ functie en een ‘21e eeuw’ educatief programma 

‘Amsterdam021: maak je toekomst’, in een aantal vestigingen. 

  

In dit kader past ook de strategie om het HRM beleid en de HRM afdeling verder te 

ontwikkelen en te professionaliseren. Zo zal HRM een substantiële bijdrage leveren aan 

de integrale bedrijfsvoering en het behalen van de ambitieuze organisatiedoelstellingen 

van de OBA.  

Om dit voor elkaar te krijgen is de OBA op zoek naar een enthousiaste ondernemende  

 

  

HR Manager 
Change, visie, meewerkend voorman; Regio: Amsterdam 
 

In deze brede allround HR functie ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het 

management aangaande het brede palet van HR onderwerpen (in-, door- en uitstroom, 

inclusief organisatieontwikkeling en change), zowel hands-on operationeel, als  tactisch 

én strategisch. Je geeft integraal leiding aan het HR team (2 HRM adviseurs, 1 HRM 
assistent). Je rapporteert aan de directeur. 

http://www.oba.nl/


 

Actuele en toekomstige thema’s zijn o.a.: strategische personeelsplanning, 

talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, verdere implementatie nieuw HR systeem, 

opleidingsbeleid, organisatieverandering, cultuurtrajecten, samenwerken met externe 

organisaties, kpi’s, HR data/analytics, functiehuis, vrijwilligersbeleid. Kortom een 

dynamische inhoudelijke HR rol, waarin veel ruimte is voor verdere professionalisering, 

ontwikkeling en proactiviteit.  

Profiel: 

 WO werk- en denkniveau, relevante opleiding op het HR vakgebied of hieraan 

gerelateerd (zoals bijv. Personeelswetenschappen, HRM, Bedrijfskunde, A&O 

Psychologie, SIOO) 

 Tenminste 5 jaar werkervaring als HR professional 

 Tenminste 2 jaar ervaring in leidinggevende rol 

 Ervaring met ‘hospitality’, retail en/of educatie is een pre 

 Op de hoogte van actuele wet- en regelgeving op HR gebied en van actuele HR trends 

en ontwikkelingen 

 In staat best HR practices toe te passen in dynamische veranderende organisatie  

 Inzicht in bedrijfsprocessen, organisatie sensitief, cultuurdrager (normen en waarden 

OBA) 

 Uitstekende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Enkele specifieke competenties: analytisch, visie, besluitvaardig, resultaatgericht, 

samenwerkingsgericht, ondernemend, integer, creatief, dynamisch, flexibel, efficiënt, 

business-sense.  

 

 

Propositie: 

 uitdagende veelzijdige HR rol in een unieke organisatie, in transitie, actief op het 

gebied van cultuur, ontwikkeling, informatie en maatschappij 

 de kans en opdracht om HRM strategischer te laten acteren, als business partner in 

een inspirerende en representatieve werkomgeving, met uitstekende faciliteiten 

 boeiende adviesrol naar lijnmanagement en de directeur 

 de functie is fulltime (36 uur, eventueel in overleg 32 uur p/w) 

 goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden 

 marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket (schaal 12 cao). 

 

Interesse in bovenstaande vacature? De OBA heeft de werving en selectie procedure 

uitbesteed aan HRM-Partner. We verzoeken daarom jouw motivatie en cv te mailen naar 

Herman Bosma van HRM-Partner. 

Eventueel maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.  

 

E-mail: hbosma@hrm-partner.nl;  Telefoon: 070 – 360 69 90 


