Communicatie medewerker (32-36 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste communicatie medewerker, een ‘digital native’ die zelfstandig
communicatieplannen kan schrijven en implementeren, begrijpelijke en aantrekkelijke teksten kan
schrijven en redigeren, communicatiebureaus kan aansturen en meewerkt op de redactie.
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s van communicatie draag je bij aan heldere taal naar leden, stakeholders en
andere betrokkenen.
- Ontwikkeling van communicatieplannen en de uitrol daarvan, zoals voor onze consumenten en
verwijzers website defysiotherapeut.com;
- Uitrol van onze nieuwe huisstijl;
- Online teksten bedenken, schrijven en redigeren, natuurlijk in begrijpelijke taal;
- Inzet social media (zelf content maken, plaatsen, monitoring bereik, bijsturen);
- Projectmanagement in brede zin (je bewaakt deadlines, volgt acties op en deelt je kennis met
verschillende collega’s binnen het KNGF);
- Aansturen externe communicatiebureaus.
Wie ben jij?
- Je hebt een afgeronde hbo-opleiding
- Je denkt én werkt digitaal
- Je hebt aantoonbare schrijf- en redigeerervaring en ervaring met projectmanagement
- Je bent handig met cms-systemen, Photoshop en Indesign
- Affiniteit met zorg of beter nog fysiotherapie is een pré
De volgende persoonlijke kenmerken en competenties passen bij jou:
- Resultaatgericht en focus
- Teamspeler
- Zelfstandig, proactief en omgevingsbewust
- Helder en transparant in je communicatie
- Je staat stevig in je schoenen.

Wat bieden we jou?
Een uitdagende functie in een stimulerende, gezellige en inspirerende omgeving in het centrum
van Amersfoort. Helaas zijn we nu even niet op kantoor werkzaam, maar hopelijk snel weer wel. Je
werkt samen met zeer enthousiaste en betrokken collega’s, waarmee je ook sportief aan de slag
kunt tijdens bijvoorbeeld de tafeltenniscompetitie en het fietsteam. Je salaris is afhankelijk van je
opleiding en werkervaring (tussen € 3.295,- en € 4.449,- per maand op basis van 40 uur). Het
KNGF heeft prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede reiskostenvergoeding, ICTfaciliteiten, pensioenregeling, etc..
Ben je enthousiast?
Leuk! Stuur dan meteen je cv, met motivatie, naar vacature@kngf.nl, ter attentie van Inge
Lemmink, HRM.

Het KNGF hecht waarde aan diversiteit en inclusie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons
effectiever, innovatiever en het werk leuker. We nodigen iedereen van harte uit om te solliciteren!
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Melissa Knape, Manager Marketing & Communicatie, telefoon: 0627054419 of mail m.knape@kngf.nl. Of stel je vraag aan Inge Lemmink van HRM, via
i.lemmink@kngf.nl, telefoon 033-4672916.

Het KNGF is dé beroepsvereniging van alle fysiotherapeuten in Nederland. Het Marketing &
Communicatie team van het KNGF geeft invulling aan ledenwerving en –binding, cross mediale offen online communicatie, landelijke evenementen, online diensten en campagnes en regelt de
perscontacten, woordvoering en voorlichting. 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. Voor meer informatie over het KNGF, kijk dan op www.kngf.nl

