
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    
 
 

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en 

optimale beroepsuitoefening van ruim 65 duizend artsen. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor 

iedereen die zorg nodig heeft. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst) is een federatie van zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van 

geneeskundestudenten. Werken bij de KNMG is bijdragen aan de kwaliteit van zorg, optimale omstandig-

heden voor artsen om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden. 

De KNMG spreekt de stem van alle artsen in Nederland. In de media en bij politieke lobby. We richten ons 

voornamelijk op de ethische en juridische kanten van het medische vak. Ook de (her)registratie van 

specialisten en de erkenning van opleidingen behoren tot de taken van de KNMG. Medisch Contact is het 

weekblad van de KNMG. 

Wij zijn per zo spoedig mogelijk op zoek naar een: 

 

junior communicatieadviseur 

(24-32 uur per week) 
 

Waar ga je werken? 

Het team Communicatie & Public Affairs bestaat uit acht collega’s: communicatieadviseurs, een 

webmaster, een contentbeheerder en een adviseur public affairs, aangestuurd door een hoofd. Naast 

communicatie in brede zin richting artsen, studenten, stakeholders en media ligt het zwaartepunt van het 

team bij het adviseren en ondersteunen van bestuur, directie en beleidsadviseurs bij de communicatie- en 

lobbyvraagstukken. Als junior communicatieadviseur werk je actief samen met de collega’s uit je team.  

 

Wat ga je doen? 

Als junior communicatieadviseur ondersteun je het team en je collega’s bij structurele en projectmatige 

communicatieactiviteiten (intern en extern). Je ondersteunt en adviseert bij communicatieplannen en 

persvragen. Je ontwikkelt en begeleidt communicatiemiddelen en houdt de planning en voortgang in de 

gaten. Je begrijpt hoe sociale media werken, en hoe je ze zakelijk gebruikt. Daarnaast werk je samen met 

collega’s van Beleid & Advies in multidisciplinaire zelforganiserende programmateams rond een zestal 

thema’s. 

 

Wat verwachten wij van je? 

Je bent een gedreven communicatiemedewerker met een afgeronde HBO- of WO-opleiding 

Communicatie. Je bent leergierig en je wilt je graag verder ontwikkelen binnen het communicatievak.  

Je bent een handen uit de mouwen-type, maar niet voordat je de zaak goed doordacht hebt. 

Organiseren, structureren, de voortgang bewaken van werk: we kunnen het met een gerust hart aan jou 

overlaten. Je schrijft vlot en zorgvuldig. Jij ziet kansen. Je flexibele opstelling en enthousiasme maken je tot 

een prettige collega die makkelijk contacten legt. Je bent klantgericht en bent ook in staat grenzen te 

stellen. Je blijft graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied en vertaalt deze steeds 

naar de praktijk van je werk. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Je treft bij ons een prettige en collegiale sfeer, met door inhoud gedreven collega’s. Vanwege de 

coronamaatregelen werken we momenteel grotendeels vanuit huis. Wanneer we weer op kantoor mogen 

werken, dan werken we op een fraaie locatie waar veel medische organisaties in de zorg dicht bij elkaar 

werken. De KNMG biedt je de faciliteiten om dat goed en gezond te kunnen doen. We bieden in eerste 

instantie een dienstverband aan voor de periode van een jaar. De KNMG kent haar eigen regeling van 

arbeidsvoorwaarden en biedt een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Geïnteresseerd? 

Je vindt de knop "Solliciteren" rechtsboven op de vacaturepagina van onze website of onderin bij gebruik 

van mobiele telefoon of tablet. Je kunt je brief met motivatie en cv uiterlijk tot en met zondag 5 september 

2021 uploaden. Sollicitaties zonder brief met motivatie worden niet in behandeling genomen. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Michel van Baal, hoofd Communicatie & Public Affairs, telefoon: 

06 14 015699. 

De digitale sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksronden en een arbeidsvoorwaardengesprek. De 

eerste gespreksronde vindt plaats in week 36, de tweede ronde in week 37 en het arbeidsvoorwaarden-

gesprek is gepland in week 38. We willen de sollicitatieprocedure graag voor 1 oktober 2021 afronden. 

 

 

Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. 

 Interne kandidaten hebben bij gebleken gelijke geschiktheid voorrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


