VLIZ werft aan: bibliothecaris
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke
indiensttreding een bibliothecaris (m/v/x, 100% tewerkstelling, contract van
onbepaalde duur, vast kader) voor de VLIZ-bibliotheek.
Situering
De VLIZ-bibliotheek is een openbaar informatiecentrum en is het centrale aanspreekpunt voor
mariene literatuur voor wetenschappers, beleidsmakers, industrie en het grote publiek. De
bibliotheek zet in op het vrij online beschikbaar maken van wetenschappelijke informatie via het
Open Marien Archief. Het informatiebeheer vanuit de VLIZ-bibliotheek draagt bij tot de valorisatie,
de zichtbaarheid en het gebruik van de Vlaamse marien-wetenschappelijke output, nationaal en
internationaal.
De activiteiten van de bibliotheek omvatten:










Het beheer en verder uitbouwen van de bibliotheekcollectie binnen de VLIZ-context
Het beheer en verder uitbouwen van de Belgische Mariene Bibliografie (BMB) en het Open
Marien Archief (OMA)
Het beschrijven met gestandaardiseerde metadata van mariene literatuur in de
literatuurmodule van IMIS (bibliotheekcatalogus)
Het ter beschikking stellen van de papieren en digitale collectie via de openbare
bibliotheekruimte en de online catalogus
Informatievoorziening voor de mariene onderzoekswereld, nationaal en internationaal
Informatiebeheer voor het Compendium voor Kust en Zee door het integreren van literatuur
metadata met expertise en institutionele informatie
Het beheren van bibliografieën en bronnenlijsten in kader van projecten
Het faciliteren van digitaliseringsinfrastructuur voor mariene literatuur
De participatie in nationale en internationale bibliotheek- en informatienetwerken

Het VLIZ stelt in elke functie de volgende waarden voorop: enthousiaste betrokkenheid,
open dienstbaarheid, uitmuntende professionaliteit, integriteit.
Taakomschrijving
De bibliothecaris zal onder leiding van het afdelingshoofd Bibliotheek instaan voor:




Het beheer, het verder uitbouwen en het actueel houden van de bibliotheekcollectie volgens
de informatiebehoeften van de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap
Het opsporen, bibliografisch ontsluiten en archiveren van relevante publicaties, met de focus
op Belgische Mariene Bibliografie (BMB) en het Open Marien Archief (OMA)
Het invoeren van literatuurgegevens en metadata in de IMIS-databank





Documentleveringen en informatievoorziening voor bibliotheekgebruikers (intern, extern,
nationaal en internationaal)
De organisatie van de publiekswerking vanuit de bibliotheek, het begeleiden van de
gebruikers en het informeren van bezoekers(groepen)
Het verder digitaliseren van de collectie en het bibliotheekarchief

Profiel





U hebt een bibliotheekopleiding genoten of bent gelijkwaardig door ervaring, of u bent houder
van een masterdiploma en hebt ervaring in het bibliotheekwezen
U hebt sterke interesse in de mariene/maritieme wereld
U hebt goede kennis van Nederlands en Engels
Basis ICT vaardigheden MS Office

Vaardigheden







Goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Klantvriendelijkheid en dienstbaarheid
Systematisch en nauwkeurig kunnen werken
Routinewerk correct kunnen afwerken
Organisatorisch aangelegd
Gemotiveerde teamspeler

Bijkomende informatie
Voor meer informatie over deze vacature en de taakomschrijving, contacteer:
Heike Lust, afdelingshoofd Bibliotheek
E-mail: heike.lust@vliz.be
Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende job in de dynamische omgeving van het VLIZ, een contract van
onbepaalde duur binnen het vast personeelskader en een salaris volgens diploma/ervaring
conform de barema’s van het Vlaams personeelsstatuut. Daarnaast zijn er nog een aantal
reglementaire toelagen en vergoedingen, onder meer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, groepsverzekering pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.
Overtuigd van de mogelijkheden in deze functie?
Bezorg dan uw sollicitatiebrief met uw curriculum vitae ten laatste op 5 december 2017:


Per post: Jan Mees, Algemeen directeur VLIZ, InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400
Oostende




Per mail: jobs@vliz.be met onderwerp “Vacature bibliothecaris”
Telefonisch: u kan ons contacteren op het nummer +32 (0)59 34 21 30

Het VLIZ draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. U wordt aangeworven op
basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht,
geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventueel handicap.
Selectieprocedure
Op basis van de ontvangen sollicitatiebrieven en cv’s wordt een selecte groep kandidaten
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 14 december 2017. U wordt per e-mail
geïnformeerd. De sollicitatiegesprekken gaan door in de kantoren van het VLIZ.
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