De VGVZ, beroepsvereniging van Geestelijk VerZorgers, telt ruim 1300 leden. Doelstelling
van de vereniging is de kwaliteit en de positie van het beroep geestelijk verzorger intern en
extern te versterken. In de voorbereiding en de uitvoering van het beleid wordt het bestuur
bijgestaan door het stafbureau.
Wegens groei van de beroepsvereniging, zowel kwantitatief als kwalitatief, ontstaat per 1
januari 2021 of zoveel eerder als mogelijk een vacature voor

COMMUNICATIEMEDEWERKER (8 uur per week; 0,22 fte).
Dit is een nieuwe functie binnen het stafbureau. Je werkt samen met 4 (part-time) collega’s
en hebt daarnaast veel externe contacten. Je legt verantwoording af aan de directeur van
het stafbureau.
Doel van de functie is de verdere ontwikkeling en uitvoering van de externe communicatie
van de beroepsvereniging.
In principe werk je vanuit huis; er wordt dus een grote mate van zelfstandigheid verlangd.

Taken
• Het pro-actief ontwikkelen van een strategisch communicatiebeleid van de VGVZ op
corporate niveau
• Optimale inzet van de communicatie- en media-mix
• De inhoudelijke formulering van het beleid van de vereniging naar buiten toe
• De PR van de vereniging, in samenspraak met directeur en staf
• Onderhoudt daartoe actief contacten met de pers

Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende kwaliteiten:
• Opleiding op minimaal Hbo-niveau
• Zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• Initiatiefrijk, out-going
• Praktisch en organisatorisch sterk

Wij bieden:
• Een interessante en uitdagende functie in een omgeving die sterk in ontwikkeling is.
• Ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.
• Goede samenwerking in een klein team van stafbureau en bestuur.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO ziekenhuizen.
• Salarisindicatie FWG 55 (CAO Ziekenhuizen), afhankelijk van werkervaring, leeftijd en
opleiding.

Nadere informatie:
• Aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op
verlenging.
• Meer informatie over de VGVZ is te vinden op www.vgvz.nl.
• Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij Robert Koorneef, directeur van
de VGVZ, via robertkoorneef@vgvz.nl
• Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk maandag 28 september richten aan het bestuur van
de VGVZ, ter attentie van Hans Schepers, penningmeester@vgvz.nl.
• De sollicitatiegesprekken zijn voorzien op dinsdag 6 oktober in Amersfoort.

