
    

Stillingsbeskrivelse   
Navn:            Ugentlige timer: 37 

Stillingsbetegnelse: IT-koordinator 
 

Primært arbejdssted: Nyborg 
 

Sekundært arbejdssted:  

 

Formål med 
stillingen 

Bibliotekspolitik. Bibliotekets mission: 
Nyborg Bibliotek er en dannelsesinstitution, der har en afgørende rolle i forhold til at 
gøre Nyborg kommune åndeligt, mentalt, socialt og kulturelt rigere. Nyborg Bibliotek 
understøtter Nyborg Kommunes kerneopgave ved at bidrage til at alle borgere kan 
tage del i kulturelle fællesskaber. 
Nyborg Bibliotek opfylder biblioteksloven ved at fremme oplysning, uddannelse og 
kulturel aktivitet og giver alle borgere adgang til fysiske biblioteksrum, materialer, 
digitale tilbud og tjenester, vejledning og kulturelle oplevelser.  
 
Nyborg Bibliotek vil være nærværende, professionel, inspirerende og i bevægelse. 

Ansvarsområde 
 

- Udlånsarbejde og formidling. 
- IT- og systemadministration. 
- Statistik 
- Ad hoc Projektledelse. 

Overordnede 
arbejdsopgaver  

• Udlånsarbejde og formidling som bibliotekar. 
• Vejledning, formidling og inspiration til brugerne af Nyborg bibliotek. Sikre det 

gode værtsskab. 
• Tilknytning primært i voksenudlån. 
• Udstillingsarbejde: Udvikling og tilretning af inspirerende udstillinger. 
• Materialepleje: Attraktivt udlån, kassation, fagreferent. 
• Klargøring af fjernlån. 
• Div. administration ifht. indbakke, BOB-base, læsekredse mv. Opgaver ifbm. 

morgenarbejde. 
• Litterær og kulturel formidling 

 
• IT- og Systemadministrator. 
• Teamopgave omkring IT- og systemadministratorarbejdet jf. komissorium. 
• Systemadministrator af Cicero samt øvrige systemer (Codura, automaterne 

mv.) 
• Udvikling og optimering af Cicero. 
• Ansvarlig for teknisk implementering. 
• Ansvarlig for udarbejdelse af administrativ implementering og arbejdsgange. 
• Kontakt til eksterne leverandøre som f.eks. Systematic, Kombit, Cordura, 

Bibliotheca mf. 
• Løbende oplæring, vejledning af og information til kollegaer og kollegaer i PLC 

i brug af Cicero mm. 
• Trend-spotter, hvad rør sig på området? 
• First call ved problemer med hard- eller software lige fra 

selvbetjeningsautomater til arbejdsstationer, Folkebibliotek og PLC. 



 

Medarbejder underskrift: Dato: 

Leders underskrift: Dato: 

 

• It-bruger administration. 
 

• Statistik: 
• Indhentning, systematisering og rapportering af data til Danmarks Statistik og 

som ledelsesværktøj. 
 

• Ad hoc projektledelse. 
• Ansvarlig for indhold, tidsplan og ressourcer på projektet jf. kommissorium for 

det enkelte projekt. 
 

Samarbejder.  - Alle med udlånsvagter. 
- Systemadministratore og it internt.  
- Eksterne leverandører og samarbejdspartner vedr. systemadministration. 
- PLC i folkeskolen 

Eksterne 
mødefora 

- FBS-netværk i Centralbiblioteks regi. 

Faglige 
kvalifikationer 

Bibliotekar DB, cand. scient bibl. eller lignende. 
Gode it-kundskaber. 
Arbejder struktureret og har overblik. 

Personlige 
kvalifikationer 

Serviceminded og positiv.  
God til mennesker. 
Har lyst til samarbejder. 


