
De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde bibliotheek, die vanuit een protestants-christelijke 
levensbeschouwing lectuur in aangepaste leesvormen beschikbaar stelt voor een ieder die niet of niet 
meer op de gebruikelijke manier kan lezen.

Je maakt gedurende drie jaar kennis met diverse aspecten van het werk van de CBB, zowel in de primaire als 
ondersteunende processen. De trainee wordt uiteraard ondersteund met een opleidings-/begeleidingstraject 
op maat. Bij gebleken geschiktheid is instroom in een reguliere functie mogelijk zodra de gelegenheid zich 
voordoet.

Je ondersteunt marketing(-communicatie), acquisitie, fondsenwerving en beleidsvoorbereiding. De trainee 
verwerft bovendien kennis en vaardigheden op het gebied van (re)productie van schriftelijke materialen naar 
audio en andere tekstvormen. Dit om goed invulling te kunnen geven aan alle voorkomende werkzaamheden 
en effectief bij te kunnen dragen aan verbeterprocessen.  Gezien de omvang van de organisatie wordt van jou 
verwacht dat je diverse uitvoerende werkzaamheden verricht indien nodig of gewenst.

Uitgangspunten
– Je onderschrijft de grondslag van de CBB.
– Je houdt je aan procedures, richtlijnen en huishoudelijke regels zoals deze binnen de organisatie gelden.
– Je bent bereid ook buiten kantooruren werkzaamheden te verrichten.

Plaats in de organisatie
Je bent werkzaam op alle afdelingen van de CBB en ontvangt leiding van de directeur en begeleiding van 
managers, specialisten en senior medewerkers. De werkzaamheden binnen een afdeling worden uitgevoerd 
onder leiding van de betreffende manager.

Relaties intern
Je werkt nauw samen met alle collegae binnen de CBB.

Relaties extern
Je hebt onder begeleiding contact met (potentiële) opdrachtgevers, fondsorganisaties, klant(groep)en, overi-
ge stakeholders en vakgenoten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het begin van het traineeship samen 
met anderen worden uitgevoerd. Naarmate het traineeship vordert worden de werkzaamheden zelfstandiger 
uitgevoerd.

1 Marketing (-communicatie) en accountmanagement
− Verzamelt, analyseert en interpreteert relevante (marketing)informatie, ken- en stuurgetallen, e.d.
− Draagt bij aan een marketingplan, gericht op brede en in leeftijd gevarieerde doelgroepen.
− Onderhoudt onder begeleiding contacten met stakeholders.
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− Voert activiteiten uit t.b.v. de marketing- en communicatiemix, rekening houdend met de aard en samen-
stelling van de doelgroep(en) en de doelstellingen van de organisatie.

− Voert marketing- en communicatieactiviteiten uit. Maakt daarbij gebruik van actuele digitale instrumenten.
− Werkt mee aan periodiek onderzoek naar de tevredenheid van stakeholders en doet naar aanleiding hier-

van suggesties voor verbeteringen in aanbod of werkwijze.
− Onderhoud contacten met (potentiële) opdrachtgevers in binnen en buitenland.

2 Acquisitie en fondsenwerving
− Draagt bij aan een handzaam acquisitie- en fondsenwerfplan.
− Legt en onderhoudt, onder begeleiding, contacten met (potentiële) opdrachtgevers.
− Stelt voorstellen en offertes mee op, ondersteunt de presentatie en bespreking daarvan met de (potentië-

le) opdrachtgever(s).
− Voert fondsenwervingsactiviteiten uit. 
− Levert een bijdrage aan de aantoonbare groei van de inkomsten door het optimaal benutten van kansen en 

mogelijkheden.

3 Beleidsvoorbereiding en managementondersteuning
− Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het werkterrein van de CBB en doet suggesties 

m.b.t. het benutten van kansen en ontwikkelmogelijkheden.
− Draagt bij aan beleidsvoorbereiding en  ondersteunt de toepassing en/of evaluatie van het beleid in de praktijk.
− Ondersteunt het management met diverse ondersteunende taken.

4 Kwaliteitszorg
− Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk in kwantiteit en kwaliteit.
− Is betrokken bij de ontwikkeling van werkprocessen.
− Draagt actief bij aan de uitvoering van verbeteringen op afdelings- en organisatieniveau.

5 (Re)Productie en distributie
− Is inzetbaar in het (re)productieproces van zowel Audio als Tekst.

Functie-eisen
Kennis
− HBO-opleiding
− Goede beheersing van de Nederlandse taal en vreemde talen (Engels, Duits, Frans).
− Affiniteit met het werk van de CBB en de verantwoordelijkheidsgebieden van de functie.

Vaardigheden
− Goede communicatieve vaardigheden.
− Goede digitale vaardigheden.
− Analytisch vermogen.
− Organiserend vermogen.
− Goede “stem” voor vertolken van lectuur.
− In bezit van rijbewijs en auto.

Eigenschappen
− Klantgericht en kwaliteitsbewust.
− Initiatiefrijk en inventief.
− Zelfstandig en flexibel.
− Ontwikkelgericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het traineeship kun je contact opnemen met de algemeen directeur van de CBB, 
de heer ing. G.J. Cornet RI, telefoonnummer 0341-56 54 81, email gj.cornet@cbb.nl

Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar gj.cornet@cbb.nl


