Afstudeer/stageplek voor HBO student Bedrijfskunde of
Commerciële Economie
Wie ben je?
Je bent een enthousiaste, leergierige, nauwkeurige, analytische, hands-on HBO student
Bedrijfskunde of Commerciële Economie. Je bent op zoek naar een boeiende afstudeer/stageplek,
voor minimaal 4 dagen per week en voor tenminste 4 maanden. Een plek waar je veel leert, in een
leuk team, binnen een maatschappelijke ledenorganisatie, met affiniteit met zorg, sport en
beweging.
Wat ga je doen?
Het Marketing & Communicatie team richt zich op de markt en de fysiotherapeuten. Onderzoekt en
monitort hun behoeften en gedrag en baseert daarop een toekomstbestendig Strategisch Marketing
Programma. Een heldere positionering van het KNGF is daar onderdeel van, net als het ontwikkelen
van aantrekkelijke proposities. De afdeling geeft invulling aan ledenwerving en –binding, crossmediale off- en online communicatie, evenementen, online diensten en campagnes en regelt de
perscontacten, woordvoering en voorlichting. Naast je afstudeeropdracht, waar je gemiddeld een
dag per week aan werkt, ondersteun je het marketingteam, bestaande uit een product marketeer,
segment marketeer, onderzoeker en online marketeer, op diverse strategische projecten.
Wie zijn wij?
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met meer dan 19.000 leden en 27.500
geregistreerden in ons kwaliteitsregister. Wij bevorderen de kwaliteit van het vak, behartigen de
belangen van de fysiotherapeuten, positioneren fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunen
fysiotherapeuten met advies en diensten.
Wat krijg je?
Naast een zelfstandige rol waarin je veel kan leren en een goede begeleiding die er op gericht is dat
je je afstudeeropdracht met een goed resultaat uitvoert, bieden wij je een vergoeding van 300 euro
bruto per maand op basis van 40 uur.
Geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij jouw CV met een korte motivatie. Deze kun je mailen naar: vacature@kngf.nl.
Voor meer informatie over de stageplaats kun je contact opnemen met Inge Lemmink van de
afdeling HRM via i.lemmink@kngf.nl, telefoon 033 - 4672916.

