Beleidsadviseur NVVC (24 uur)
Beleidsadviseur opleiding / verenigingscoördinator
Lijkt het je leuk om mee te werken aan de vormgeving van de opleiding tot cardioloog? Zet jij graag
jouw beleidstalent in om specialisten te ondersteunen bij het verbeteren van de zorg? Dan is deze
functie misschien wat voor jou. Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur opleiding /
verenigingscoördinator (24 uur).
Wie zijn wij?
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is de beroepsvereniging voor cardiologen. De
NVVC heeft als missie het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige zorg op basis van
wetenschappelijk onderzoek, opleiding en inhoudelijke en organisatorische innovatie. De NVVC
wordt ondersteund door een bureau waarbinnen een enthousiast en kundig team werkzaam is.
Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur opleiding ondersteun je het thema opleiding beleidsmatig en deels uitvoerend.
Belangrijke projecten zijn het implementeren van het landelijke opleidingsplan en de behoefteraming
van de instroom van cardiologen in opleiding. Je werkt samen met opleiders, cardiologen in opleiding
en externe partijen. Als verenigingscoördinator werk je mee aan het vormgeven van het beleid van
de vereniging. Denk hierbij aan het schrijven van het jaarplan en jaarverslag. Je hebt een adviserende
rol m.b.t. het halen van de doelen van de beleidsvisie. Je draagt zorg voor de communicatie over het
beleid naar de leden en bent het eerste aanspreekpunt voor de besturen van de NVVC-werkgroepen.
Daarnaast ben je de ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.
Ben jij wie wij zoeken?
Je bent proactief, analytisch, communicatief vaardig en kunt goed prioriteren. Daarnaast kan je goed
zelfstandig werken, maar ook goed samenwerken met professionals en collega’s. Je hebt een HBO- of
WO-opleiding afgerond en je hebt affiniteit met, en bij voorkeur ervaring op het gebied van opleiding
en beleid.
Wat bieden wij?
Een contract voor 24 uur voor een jaar met uitzicht op verlenging. Afhankelijk van opleiding en
ervaring bieden wij een salaris van € 3.823,- tot € 5.881,- (schaal 5 conform CAO Federatie Medisch
Specialisten). Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie brief voor 15 augustus 2022 naar sollicitatie@nvvc.nl t.a.v.
mw. W. Timmerman, directeur, onder vermelding van ‘vacature beleidsadviseur’.
Meer informatie?
Je kunt na 8 augustus voor meer informatie contact opnemen met Wia Timmerman via 06-38420536.

