De organisatie
De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) is een wetenschappelijke vereniging voor personen die
beroepsmatig betrokken zijn bij zorg, onderwijs en onderzoek t.b.v. patiënten met reumatische ziekten. De
belangen van de leden staan centraal en de vereniging ondersteunt hen op een vernieuwende actieve wijze
bij het versterken van de centrale en coördinerende rol bij de diagnosestelling, en behandeling en
begeleiding van patiënten.
De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is op zoek naar een beleidsmedewerker, die zich met name
bezighoudt met richtlijnontwikkeling voor reumatologen :

Beleidsmedewerker (32 uur per week)
De werkzaamheden bestaan uit:
 procesinrichting en -coördinatie van richtlijntrajecten
 ondersteuning van NVR-vertegenwoordigers in richtlijntrajecten
 organisatie van commentaarrondes
 systematisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur
 ontwerp en schrijven van richtlijnteksten en eindredactie
 activiteiten ter bevordering van de implementatie
 ondersteunen van voorzitters bij vergaderingen en het vastleggen van acties en besluiten.
Het profiel
Voor deze functie zoeken wij een proactieve, analytische en sociale collega. Je weet wetenschappelijke
ontwikkelingen te vertalen naar de praktijk en weet om te gaan met de verschillende belangen van
betrokken partijen. In een politiek dynamische omgeving voel je je thuis. Je kunt goed samenwerken met
medisch specialisten en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
Hiernaast letten we tijdens de selectie op de volgende punten:
 Afgeronde universitaire (bio)medische opleiding (geneeskunde, gezondheidswetenschappen, of
vergelijkbare opleiding);
 Kennis en ervaring op het gebied van epidemiologie en onderzoeksmethoden;
 Ervaring met projectmatig werken en met het leiden van projecten;
 Analytische, nauwkeurige, verbindende en klantgerichte instelling;
 Zelfstandig én in teamverband kunnen werken;
Wat bieden wij?
 Een uitdagende baan;
 Veel contact met zorgprofessionals;
 Sociale en enthousiaste collega’s met veel kennis van zaken;
 Een open cultuur met ruimte voor eigen inbreng;
 Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
De arbeidsvoorwaarden
De aanstelling is voor 32 uur per week, voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging. De NVR kent
een uitstekend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris voor deze functie is
afhankelijk van niveau en ervaring.

Informatie en sollicitatie
Informatie over de functie is op te vragen bij Janet Wesseling, directeur NVR, telefoonnummer 06 46 37 25
76. Je cv en motivatie zien wij graag uiterlijk donderdag 15 november tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen
naar vacatures@demedischspecialist.nl t.a.v. Monique Machielsen met als onderwerp ‘ beleidsmedewerker
NVR’.
Bemiddeling en acquisitie door derden of ZZP-ers wordt niet op prijs gesteld en hier wordt niet op
gereageerd.

