Nieuwsbrief
Woensdag 7 augustus 2019
Een leuke baan bij de Nederlandse Reanimatie Raad.
Indien u in uw netwerk geschikte personen kent, verzoeken wij u onderstaande vacature aan hen
door te zenden.
Vacature medewerker support en online communicatie
Ben jij die gedreven, communicatief sterke en zelfstandige
medewerker die proactief is ingesteld, in een klein team wil werken en
graag een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering van
de Nederlandse Reanimatie Raad? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) zoekt op korte termijn een:
Support en online communicatie medewerker
•
•
•

per direct
vooralsnog voor 1 jaar
28 - 32 uur per week

Wat ga je doen
De Nederlandse Reanimatie Raad heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld tot een
autoriteit als het gaat om kennis over reanimatie en reanimatie onderwijs. Die positie vraagt om
verdere professionalisering van de interne organisatie, optimaliseren van procedures rondom
certificering en versterken van de communicatie kanalen. Als medewerker support en online
communicatie ben je ongeveer de helft van de tijd bezig met het ondersteunen van gebruikers en het
verder ontwikkelen van ons online cursus management systeem waarin opleiders hun
cursusadministratie voeren. De andere helft van je werkzaamheden richten zich voornamelijk op
online communicatie.
De werkzaamheden
-

het ondersteunen van organisatoren en instructeurs bij het gebruik van ons online cursus
management systeem;
het beantwoorden van algemene vragen van burgers en instructeurs over reanimatie en
reanimatie onderwijs;
in samenwerking met onze Europese partners door ontwikkelen van het Europese cursus
management systeem;
het onderhouden en door ontwikkelen van onze websites en social media kanalen;
het plaatsen en creëren van content op onze website en social media kanalen;
opmaken en versturen van mailings via bv. Mailchimp;
Het mede organiseren van ons jaarlijks congres en andere bijeenkomsten en scholingen;

Wat vragen wij
Om van deze functie een succes te maken, beschik je over tenminste HBO werk- en denkniveau met
enkele jaren relevante werkervaring in online communicatie. Je hebt aantoonbare ervaring met CMS
systemen (bij voorkeur WordPress) en het zakelijk gebruik van social media. Je bent in staat om op
meerdere projecten tegelijk werkzaam te zijn en je kan communiceren met doelgroepen van
uiteenlopende niveaus. Je bent pro actief, creatief, komt uit jezelf met nieuwe ideeën en oplossingen
en kan uitstekend in teamverband werken. Daarnaast ben je bereid om indien nodig buiten
kantooruren te werken en in het land werkzaam te zijn. Daar waar bepaalde kennis ontbreekt ben je
bereid daarin te leren.
Wat bieden wij
Een gevarieerde baan binnen een klein team waar je ruimte krijgt om je creativiteit op het gebied
van online communicatie verder te ontwikkelen. In eerste instantie met een tijdelijke aanstelling voor
1 jaar maar met uitzicht op vast. Een marktconform salaris op basis van de CAO ziekenhuizen.
Inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring en opleiding. Verder een pensioenregeling,
8,33% vakantietoeslag en 22 vakantiedagen (o.b.v. 32 uur dienstverband).
Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, maar je bent tenminste 20 uur per week op het kantoor
van de NRR in Voorschoten.
Onze organisatie
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse
Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VvAA).
De Nederlandse Reanimatie Raad heeft als missie het redden van levens als dat door reanimatie
mogelijk is. Die missie wil de NRR nastreven door het verbreiden en verbeteren van kennis en
vaardigheden in reanimatie en wel in de meest ruime zin. Door het verspreiden van de internationaal
vastgestelde richtlijnen draagt de NRR bij aan uniforme opleiding in de reanimatie op alle niveaus in
de keten van de hulp en zorgverlening. Door de reanimatie op verschillende niveaus aan te laten
sluiten krijgt de patiënt meer kansen op het behoud van het leven. Binnen de NRR zijn naast 3
beroepskrachten ook ruim 30 medisch specialisten en onderwijs experts actief op vrijwillige basis.
Meer informatie
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Margreet van Dongen,
telefoon 088-732 72 25 op maandag/woensdag/vrijdag.
Meer informatie over de NRR is te vinden op www.reanimatieraad.nl
Schriftelijke reacties graag uiterlijk 1 september a.s. uitsluitend per e-mail richten aan:
margreet@reanimatieraad.nl o.v.v. vacature met je naam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

