
 
 
 
 
Sinds 1919 is de Openbare bibliotheek van Amsterdam de plek waar Amsterdammers komen voor 
hun persoonlijke ontwikkeling. Waar dit in de 20ste eeuw in bibliotheken vooral gebeurde met 
boeken, vraagt de 21ste eeuw om meer leervormen en een breder aanbod. Denk aan 
tentoonstellingen, voorstellingen, debatten, workshops en game-events en het bieden van toegang 
tot goed werkend internet en up-to-date ICT voorzieningen, innovatieve toepassingen en 
technologie die anders onbereikbaar is voor Amsterdammers. De uitdaging voor ons is om ervoor te 
zorgen dat alle Amsterdammers kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand 
achterblijft. 
 
 
De OBA is per direct op zoek naar een: 
 
 

Projectleider ICT & Innovatie 
(36 uur per week) 

 
 
Als projectleider ICT & Innovatie werk je binnen het CTO Office dat zich richt op digitalisering en 
innovatie. Je adviseert over projecten met een ICT of digitaliseringscomponent en draagt zorg voor 
de realisatie (plannen, organiseren en implementeren). Je bent de schakel tussen het CTO Office, 
ICT Operatie, OBA sectoren, partners van de OBA, en de leveranciers die betrokken zijn bij je 
projecten en adviezen. 
 
Recent afgeronde projecten zijn onder andere de ontwikkeling van een bezoekersmonitor, de 
doorontwikkeling van de chatbot op de OBA website, de digitale inrichting van vestigingen en de 
advisering van een interne afdeling van OBA over het toepassen van datagestuurd werken. 
 
Hoe ziet je dag eruit? 

 8:30: de dag begint met een blik in JIRA waarmee je de activiteiten binnen de verschillende 
projecten bekijkt en bepaalt wat er die dag op het programma staat 

 9:30: je neemt deel aan de dagstart en zet daar waar nodig werk uit binnen de afdeling en laat je 
informeren over de stand van zaken binnen de organisatie.  

 10:00: je werkt aan verscheidene projecten, stuurt mails naar leveranciers en houdt intern de  

 stakeholders op de hoogte van de status van de projecten. 

 11:00: je schrijft een voorstel voor een project dat je zelf mag gaan uitvoeren. Je onderzoekt 
welke leveranciers, partners en afdelingen je bij dit project kan betrekken en bespreekt dit 
voorstel vanmiddag met de CTO. 

 12:00: op naar een lunchafspraak met een samenwerkingspartner in een ander stadsdeel om 
de voortgang van een project te bespreken. 

 13:00: je hulp is nodig op een andere vestiging waar de inrichting van de digitale 
voorzieningen lastiger loopt dan verwacht. Je helpt systeembeheer bij het configureren van 
het netwerk. 

 14:00: terug op de basis maak je een presentatie voor een interne projectlancering.  

 16:00: je hebt een wekelijkse meeting met de CTO om de status van de projecten te 
bespreken. Ook bespreek je het projectvoorstel dat je vanochtend hebt afgemaakt. 

 
  



 

 

Je profiel 

 Je hebt een HBO+ werk en denkniveau; 

 Je hebt relevante ervaring of opleiding met IT, data en/of digitalisering; 

 Je hebt ervaring met het leiden van projecten;   

 Je beschikt over een hands-on mentaliteit: je houdt ervan op diverse niveaus jouw vaardigheden 
in te zetten (zowel operationeel als meer tactisch/strategisch) 

 Je beschikt enkele specifieke competenties: 
o Inventief handelen: je improviseert en betreedt nieuwe paden bij het verbeteren van 

bestaande oplossingen, werkwijzen en aanpakken. 
o Resultaatgerichtheid: je bent vasthoudend bij het behalen van resultaten en zoekt 

effectieve oplossingen voor eventuele belemmeringen 
o Omgevingsbewust: je houdt rekening met verhoudingen tussen actoren binnen en 

buiten de organisatie en weet de juiste persoon of groep/instelling te benaderen  
 
Wij bieden 
Wij bieden een dynamische en uitdagende opdracht bij een organisatie middenin het 

maatschappelijke hart van Amsterdam. Een organisatie met een rijke historie, maar met het oog op 

de toekomst. Daar kan jij heel concreet en actief aan bijdragen. De functie is ingeschaald in schaal 9 

van de CAO Openbare Bibliotheken. 

Informatie 
Wil je meer weten over deze opdracht, neem dan contact op met Ruud Yap, Hoofd ICT, 
telefoonnummer 020 523 0970.  
 
Reageren 
Iedereen is welkom bij de OBA en krijgt een gelijke kans. In een stad met meer dan 860.000 unieke 
Amsterdammers, zien we deze kleurrijke variatie graag terug onder onze medewerkers, vrijwilligers 
en stagiaires. Voel je vrij om op deze vacature te reageren.  
 
Mail jouw motivatie en cv naar sollicitaties@oba.nl. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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