
Bibliotek-
konsulent

Bibliotek-Systemer As utvikler, støtter og selger Bibliofil til bibliotek i Norge. 

Bibliotek-Systemer As er ledende innen sitt fagfelt. Fagbibliotek og over 100 av de større fylkes- og 
folkebibliotekene over hele landet,  samt et betydelig antall skolebibliotek knyttet til disse er brukere 
av Bibliofil. 

Bibliotek-Systemer As har god økonomi med positive driftsresultat og fornuftige reserver. Firmaet 
holder til i romslige lokaler i Larvik.

Vi søker etter en ny medarbeider som:

En av våre bibliotek-
konsulenter går av med 
pensjon i høst, og vi søker 
nå en etterfølger.

Bibliotekkonsulenten vil inngå 
i vår gruppe for utvikling og 
vedlikehold av Bibliofil. Vi ønsker 
en person med bibliotekfaglig 
utdannelse og arbeidserfaring 
fra bibliotek. Kjennskap til 
Bibliofil er en fordel. Søkerne 
må kunne arbeide strukturert 
og selvstendig, ha evne til å 
gjennomføre og ha interesse av 
å sette seg inn i nye oppgaver. 
Nødvendig opplæring vil bli 
gitt. Førerkort for bil er en 
forutsetning da det er en del 
reisevirksomhet knyttet til 
arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgaver vil i 
utgangspunktet være:
• Kundekontakt  / support.
• Kursing i bruk av Bibliofil, både 

fysisk og digitalt.
• Bidra med bibliotekfaglig 

kompetanse i videreutvikling 
av Bibliofil og våre andre 
produkter.

• Vedlikehold og utarbeidelse av 
dokumentasjon.

Det må påregnes en del reising 
i forbindelse med kundebesøk, 
kurs og deltagelse på 
arrangementer.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Bachelorgrad i bibliotekfag eller 

tilsvarende
• God oppdatert digital 

kompetanse
• Kjennskap til Bibliofil

Vi kan tilby:
• Arbeidssted utenfor trengselen.
• Svært trivelig arbeidsmiljø.
• Gode pensjons- og 

forsikringsordninger.
• Lønn etter avtale.

I tillegg kan vi bistå når det 
gjelder å finne egnet bolig 
og andre praktiske forhold 
i forbindelse med eventuell 
flytting.

Spørsmål om stillingen 
kan rettes til:
Marie Chetwynd Eikeland
Bibliotekkonsulent 
E-post: marie@bibsyst.no 

Ola Thori Kogstad
Daglig leder 
E-post: ola@bibsyst.no

Søknadsfrist:
Skriftlig søknad sendes snarest, 
og senest innen 17. april 2023 til:

Bibliotek-Systemer As
Postboks 2093
3255 LARVIK

eller på e-post til:
firmapost@bibsyst.no


