
 
 
 
 
De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) is een ambitieuze landelijke beroepsvereniging 
gevestigd in Baarn. Belangrijke taken van de vereniging zijn collectieve belangenbehartiging, kennisuitwisseling, 
verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de beroepsgroep en het aanbieden van vakinhoudelijke scholing. 
Dat doen we voor de eerste en tweedelijns gezondheidszorg. De vereniging heeft zich ten doel gesteld de 
komende jaren volop in te zetten op ledengroei. Werken bij de NVDA is daarom nooit saai.        
  

Het bureau bestaande uit een team van tien medewerkers, is op zoek naar een 
 

Communicatie & Marketingspecialist 
20-24 uur per week 

 
Jouw functie op hoofdlijnen 
Als communicatie -en marketingspecialist ben je verantwoordelijk voor de (online) zichtbaarheid van de NVDA 
en de doktersassistent. Je bent proactief en neemt het voortouw bij het maken van communicatie- en 
marketingplannen en de implementatie daarvan. Je draagt hierdoor bij aan het behalen van de 
verenigingsdoelstellingen. Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg en een antenne voor kansen om de 
vereniging en het vak van doktersassistent op de kaart te zetten. 
 
Je taken bestaan onder andere uit: 
-  Het opstellen van communicatie- en marketingplannen en -strategieën en het ontwikkelen en uitvoeren van  
   campagnes 
-  Het opbouwen en versterken van contacten met diverse media en deze onderhouden  
-  Het schrijven en redigeren van teksten en content voor diverse communicatiekanalen  
-  Met eigentijdse middelen bijdragen aan het vormgeven van specifieke diensten zoals congressen  
-  Redactielid van het vakblad De Doktersassistent  
-  Je bent bereid om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van video en social media en je daarin  
   verder te bekwamen 

Jouw profiel 
Je bent een allround communicatie- en marketingprofessional. Je bent zorgvuldig en resultaatgericht. Je 
beschikt over een goede taalbeheersing en een vlotte pen. Je kunt goed binnen een klein en hecht team 

functioneren. Je bent praktisch ingesteld, stressbestendig en sociaal vaardig. Je hebt minimaal een HBO 

opleiding op het gebied van communicatie en marketing afgerond. Je hebt ervaring met content marketing, 
social media, (online) campagnes en websites. Je hebt aantoonbare ervaring met social media en CMS-
systemen. 

Wat bieden wij?  
Binnen de NVDA krijg je ruimte je verder te bekwamen als professional en heb je de vrijheid om nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen. Je werkt samen met een collega communicatie. Werktijden kunnen deels flexibel 
worden ingevuld en thuiswerken is mogelijk. Binnen een klein en hecht team wordt samenwerken zeer 
gewaardeerd. We bieden een marktconform salaris (max. € 4.300 o.b.v. 38-urige werkweek) en 
eindejaarsuitkering (7,5%).  

Enthousiast? 
Stuur dan vóór 15 oktober je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@nvda.nl t.a.v. Jellie Klaver, directeur. 
Het betreft een jaarcontract met de mogelijkheid van verlenging. Je bent in ieder geval beschikbaar op dinsdag. 
Andere dagen in overleg. Wil je nog meer van ons weten? Kijk dan verder op onze website www.nvda.nl  
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