
 

 
 

Beleidsmedewerker 
 
Op zoek naar een andere baan? Een nieuwe uitdaging aangaan?  
Dat kan bij de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) in een klein, hecht 
team van medewerkers en een groot netwerk van actieve leden. Het team van het verenigingsbureau voert alle 
werkzaamheden voor de beroepsvereniging uit, ieder met een speciaal aandachtsgebied. Voor de 
beleidsondersteuning van de beroepsvereniging en de directe uitvoering van het beleid is een vacature voor 
beleidsmedewerker van 0,65 – 0,9 fte ontstaan.  
 
Takenpakket 
Als beleidsmedewerker heb je een breed en gevarieerd takenpakket.  

• Help je leden met vragen op het gebied van beroepsinhoud. 
• Voer je projecten uit met actieve leden uit het werkveld op het gebied van het ontwikkelen van 

evidence based richtlijnen en uitvoeren van toegepast onderzoek 
• Adviseer en ondersteun je netwerken en expertgroepen binnen de beroepsvereniging bij de 

beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. 
 
Jouw profiel 
Je hebt een afgeronde MBRT-opleiding of inservice opleiding en bij voorkeur twee jaar praktijkervaring in de 
medische beeldvorming of radiotherapie. Je hebt je verder ontwikkeld na je opleiding door het volgen van post-
hbo cursussen of een Masteropleiding. Het spreekt voor zich dat je in deze functie dient te beschikken over de 
kwaliteiten klantgericht, kwaliteitsbewust, flexibel, integer, innovatief en pro-actief. 
 
Ons aanbod 
De NVMBR biedt een afwisselende en uitdagende baan in een organisatie waar innovatie, samenwerken, 
communicatie en kwaliteit essentieel zijn. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer is uitstekend. Voor 
de arbeidsvoorwaarden wordt de cao-Ziekenhuizen gevolgd.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sija Geers-van Gemeren, verenigingsmanager, telefoon 
030-2318842. Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je sollicitatie met curriculum vitae vóór 1 maart 
2020  naar s.geers@nvmbr.nl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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