Het Marketing & Communicatieteam zoek een

Communicatiemedewerker (32 uur)
Je werkt binnen een ledenorganisatie van professionals met hart voor de fysiotherapie. Het Marketing
& Communicatie team van het KNGF bestaat uit tien mensen en is verantwoordelijk voor ledenwerving
en -binding, cross mediale off- en online communicatie, woordvoering en evenementen. Een heldere
positionering van het KNGF, het vak fysiotherapie en de fysiotherapeut is daar onderdeel van, net als
het ontwikkelen van aantrekkelijke proposities voor onze leden.
Wat ga je doen?
• Je bent onderdeel van de redactie met een communicatieadviseur en twee
communicatiemedewerkers. Jouw focus ligt op onlinecommunicatie
• Je redigeert en schrijft voor onze leden en stakeholders
• Je adviseert je collega's om complexe informatie te vertalen naar taalniveau B1
• Je bent de spin in het web voor onze website en vindt het leuk deze actueel en georganiseerd
te houden. Ook plaats jij content op social media
• Je maakt mailingen op en verstuurt deze vanuit Spotler
• Je werkt mee aan een aantal communicatieprojecten
Wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van communicatie
• Daarnaast heb je minimaal zeven jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Zo heb je
aantoonbare ervaring met het schrijven van aansprekende en inhoudelijke korte teksten
• Ervaring binnen de zorg of binnen een beroepsvereniging is een pré
• Je bent handig met Bloomreach, Coosto en beeldbewerking of bereid dit te leren
• Herken je jezelf in het volgende? Oog voor detail, flexibel en je brengt structuur
Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in een gezellig team en inspirerende werkomgeving in het centrum van
Amersfoort. Je kunt deels vanuit huis werken (hybride). Er is aandacht en ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling; KNGF heeft een opleidingsbudget beschikbaar.
Het KNGF biedt een salaris rond de € 3.600,- bruto per maand op basis van 40 uur, afhankelijk van
jouw ervaring. We kennen goede secundaire arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie gaat het om een
contract van 1 jaar.
Ben je enthousiast?
Leuk! Schrijven is belangrijk in deze functie. Schrijf dan een korte motivatie aangevuld met jouw cv.
Deze ontvangen wij graag voor 25 april 2022 via vacature@kngf.nl.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Roxanne Pons-Arts
r.pons@kngf.nl (HRM).

Voor meer informatie over de functie inhoudelijk kun je contact opnemen met Marjolein Lankhout,
senior communicatie adviseur, m.lankhout@kngf.nl of 06-21572451.
Over het KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF bevordert de kwaliteit van
het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van bijna
19.000 aangesloten fysiotherapeuten en daarmee de beroepsgroep in het algemeen. De vereniging
bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL
(KRF NL) met daarin meer dan 27.000 geregistreerde fysiotherapeuten.

