
 
De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) is een sterke en actieve landelijke 
beroepsorganisatie en telt ruim 6900 leden en groeit. Als beroepsorganisatie leveren wij aan onze 
leden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. 
Werken bij de NVDA is daarom nooit saai. 
Belangrijke taken van de vereniging zijn het positioneren van de beroepsgroep, scholing, 
kennisuitwisseling, het bieden van ledenvoordeel, het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en 
belangenbehartiging. Deze taken worden voor een deel uitgevoerd door vrijwilligers in de regio en de 
commissies. 
 
Het landelijk bureau in Utrecht, bestaande uit een team van tien medewerkers, ondersteunt de 
vereniging. We zijn per 1 september a.s. op zoek naar een medewerker  
 

Communicatie 
15 uur per week 

Taken: 

 De focus van je werk ligt op het proactief creëren en verspreiden van content via de eigen 
website en social media. Hierbij breng je de NVDA via media en social media onder de 
aandacht van leden, niet-leden en externe partijen zoals stakeholders en beleidsmakers.  

 Je bouwt een community op voor de NVDA op social media, houdt de social media up-to-
date en scant deze op voor de NVDA relevante onderwerpen en kwesties. 

 Je bouwt en onderhoudt contacten met externe partijen zoals stakeholders, pers en media. 
 Je adviseert en ondersteunt met betrekking tot het gebruikmaken van online mogelijkheden, 

ook op het gebied van ledenwerving en –behoud. 
 Ervaring met social media marketing en advertising is een pré. 
 Je analyseert en evalueert de social media uitingen (aan de hand van statistieken). 
 Je werkt samen met de communicatieadviseur. 
 Je verricht werkzaamheden voor de website. 

 
Wij vragen: 
• Een hbo-opleiding Communicatie of vergelijkbaar afgerond. 
• Affiniteit met en kennis van het inzetten van social media en de gezondheidszorg. 
• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 
• Aantoonbare ervaring met webredactie en Wordpress is een vereiste . 
• Je bent creatief, resultaatgericht en zelfstandig. 
• Je kunt samenwerken op diverse niveaus binnen en buiten de organisatie. 
• Bereidheid om zo nodig buiten de vaste uren te werken. 
 

Het betreft een contract voor 10 maanden met de mogelijkheid van verlenging.  
Werkdagen zijn dinsdag en woensdag. 
 
Voor informatie kun je contact opnemen met Judith Flier, tel: (030) 2631040. Je reactie kun je tot 15 

juni a.s. mailen naar bestuurssecretariaat@nvda.nl of sturen naar de NVDA, Othellodreef 91, 3561 

GT in Utrecht. De NVDA hanteert de AVG-regels bij sollicitaties. 

Geen acquisitie n.a.v deze advertentie. 
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