Vacature NVML
De Nederlandse Verenging van BioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML) is een actieve
beroepsvereniging voor medewerkers van medisch-biologische laboratoria. De NVML behartigt de
belangen van haar leden op beroepsinhoudelijke, sociale en arbeidsrechtelijke terreinen. De NVML
organiseert daarnaast cursussen, nascholingen, congressen en symposia en biedt een e-learning systeem
aan voor leden en niet-leden. De activiteiten van de NVML worden verzorgd door vrijwilligers uit het
beroepenveld, die bijgestaan worden door een professioneel bureau.
Voor dit bureau zijn we per 1 juni op zoek naar een;

Medewerker Communicatie & PR 24-28 uur
De functie
Lijkt het je een uitdaging om als een spin in het web op proactieve wijze de leden van de NVML te
ondersteunen? Ben je goed met taal en handig met digitale mogelijkheden en social media. Dan nodigen
wij je van harte uit om te solliciteren op deze mooie functie.

In het kort
•
•
•

Je belangrijkste aandachtspunt is: communicatie met de leden en niet-leden via onder andere de
website, digitale nieuwsbrieven en andere digitale media;
Daarnaast participeer je in gevarieerde werkzaamheden van het bureau;
Je weet prioriteiten te stellen, in overleg met je collega’s.

Wat ga je doen?
In deze uitdagende functie is communicatie & PR je hoofdtaak. Je ondersteunt de NVML op communicatieen marketing-gebied en onderhoudt daarvoor de website, verzorgt de nieuwsbrief, levert een bijdrage aan
de sociale media van de vereniging en voert de tekstuele controle uit van diverse uitgaven van bestuur en
bureau.
Je participeert in de commissie Sociale Belangen, die de cao van de Ziekenhuizen en umc’s volgt en je
neemt hiervoor deel aan overleggroepen. Je bent aanspreekpunt voor leden op dit terrein, en zorgt voor inen externe communicatie hierover.
Daarnaast voert het bureau diverse taken uit op het gebied van scholing en alles daaromheen waaraan je
een bijdrage levert. Deze taken worden in goed onderling overleg verdeeld.

Wat vragen wij?
−
−
−
−

Je beschikt over hbo-werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van (digitale) communicatie;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk; je beschikt over goede schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden;
Je hebt affiniteit met de zorg en bent bereid je te verdiepen in zaken rond cao en
arbeidsvoorwaarden;
Je hebt plezier in het werken binnen een team en levert actief een bijdrage aan de gezamenlijkheid.

Wat bieden wij?
We bieden je een mooie functie binnen een gezellig team, bestaande uit vier bureaumedewerkers. De
functie wordt aangegaan voor een duur van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. De NVML

volgt de cao Ziekenhuizen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden uitstekend geregeld zijn (o.a.
reiskostenvergoeding, 13e maand, PLB-uren). Je neemt deel aan de pensioenregeling van het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Afhankelijk van kennis en ervaring wordt het salaris binnen FWG45
vastgesteld (max. € 3468,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

Sollicitatie
Stuur voor 20 mei je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar nvml.directeur@nvml.nl onder vermelding
van ‘Medewerker Communicatie & PR’.
Voor meer informatie over de functie kun je ook telefonisch contact opnemen met Marja Pospiech-Greijn,
telefoonnummer 030-2523792 of 06-29371777.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

