Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega binnen het Marketing & Communicatie-team die naast de
hoofdredactie van ons vakblad FysioPraxis, het ook leuk vindt om samen met de redactie ons blad
verder te ontwikkelen en optimaliseren, dan zoeken we jou:

Hoofdredacteur FysioPraxis
(32 - 36 uur per week)
Een boeiende functie:
• Binnen het Marketing & Communicatie team stuur je, ondersteund door de eindredacteur, de
redactie van FysioPraxis aan. FysioPraxis is het vakblad voor de leden van KNGF en verschijnt
tien keer per jaar.
• Je bent eindverantwoordelijk voor de planning, de vormgeving en inhoud van het blad.
• Naast de eindredactie organiseer en coördineer je alle redactievergaderingen.
• Ook ben je het aanspreekpunt voor leveranciers, zoals journalisten, fotografen, ontwerpers en
het advertentiebureau.
• KNGF wil van FysioPraxis nog meer een verenigingsblad maken. Dat betekent dat we de
inhoud en de vormgeving van het blad willen vernieuwen. Als hoofdredacteur ben jij
eindverantwoordelijk voor een heldere content strategie en heb je een duidelijke visie op de
ontwikkeling van FysioPraxis.
Ben jij de veelzijdige persoon die wij zoeken:
Je hebt een relevante HBO-opleiding op het gebied van journalistiek of communicatie afgerond.
Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met de productie van (vak)bladen. Je beheerst de Nederlandse taal
als geen ander. Je werkt zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken. Het vernieuwen van de vorm
en inhoud van FysioPraxis is voor jou een extra uitdaging. Je vindt het leuk om veranderingen door te
voeren.
Je bent secuur, creatief, flexibel en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel
mondeling als schriftelijk. Je kunt als geen ander plannen en organiseren.
Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in een soms hectische organisatie die volop in ontwikkeling is.
We bieden je een salaris tussen € 3.847,00 en € 5.383,00 bruto per maand op basis van 40 uur,
afhankelijk van opleiding en ervaring. In eerste instantie bieden we je een contract voor 1 jaar. De
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gewoon goed, bijvoorbeeld 28 vakantiedagen, een bijdrage in
bedrijfsfitness, en mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen.
Als team komen we enkele dagen per week op kantoor bijeen. Maar daarnaast is er ook ruimte om
een deel van je werkzaamheden thuis uit te voeren.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor ons; iedereen is dus van harte uitgenodigd om te solliciteren.
Zet de stap
Geweldige functie, toch? Wil je solliciteren, stuur je motivatie en cv uiterlijk zondag 11 september 2022
naar vacature@kngf.nl , t.a.v. Carine Vollebregt.
Vragen over de functie kun je stellen aan Heleen Post (directeur KNGF): h.post@kngf.nl of 06-13695726 of
je kunt contact opnemen met Carine Vollebregt (HR Adviseur): vacature@kngf.nl of 06-51147217.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 20 september 2022. Wil je hier vast rekening mee
houden?
Een unieke organisatie
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met bijna 17.000 leden. Het KNGF
bevordert de kwaliteit van het vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen
van de fysiotherapeuten, positioneert fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunt leden op
maat met advies en diensten. De vereniging bevindt zich midden in de dynamiek van de zorgsector,
waarin complexe vraagstukken vragen om heldere standpunten, inventieve oplossingen en slagvaardig
handelen in het belang van onze leden. Het KNGF kent drie primaire afdelingen: Belangenbehartiging,
Kwaliteitsbeleid en Marketing & Communicatie.

