
 
 
 
 
 
 

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie 
(NVPC), is sinds haar oprichting in 1950 dé wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. 
Vrijwel alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. De NVPC heeft een 
ledenbestand van ruim 350 plastisch chirurgen en 100 plastisch chirurgen in opleiding. De vereniging houdt zich 
bezig met onderwerpen als kwaliteitsbewaking, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap. De 
bureaumedewerkers monitoren de diverse dossiers en begeleiden bestuur en diverse commissies in de 
behandeling daarvan. 
  
De vereniging heeft 3 bureaumedewerkers (2,6 fte) en is gevestigd in Creative Valley in Utrecht.  Wij zijn per direct 
op zoek naar een  
  

JUNIOR BELEIDSMEDEWERKER 
Maximaal 24 uur per week 
 
Functie-eisen 
Je bent stressbestendig en nauwkeurig en werkt bij voorkeur in een academisch-medische setting. Je vindt het 
prettig om op een klein bureau zeer zelfstandig te werken zonder de onderlinge communicatie uit het oog te 
verliezen.  
Je kunt snel schakelen en gaat goed om met ad hoc taken en onderbrekingen. Je ziet niet op tegen het behandelen 
van grote aantallen e-mails per dag. Je kunt je eigen werk uitstekend organiseren en verliest lopende zaken niet 
uit het oog. Je bent gewend de zaken draaiend te houden en kan uitstekend prioriteiten stellen. Je bent 
initiatiefrijk, vindingrijk en oplossingsgericht. 
Je bent proactief en durft verantwoordelijkheid te nemen. Ook ben je communicatief vaardig en bent bereid van 
tijd tot tijd in de avonduren te notuleren.  
Je hebt uitstekende computervaardigheden. Je werkt met Office 2016: Outlook, Excel, Access en Word. Je 
Nederlands is uitstekend in woord en geschrift, en ook red je je goed in het Engels.  
 
Taken 
Je wordt breed ingewerkt in de meest voorkomende taken van het bureau van de vereniging. Omdat het bureau 
klein is, betreffen de werkzaamheden het volledig palet van secretariële tot beleidsmatige zaken. Deze taken 
bestaan onder andere uit: 

 Mailbeantwoording en telefonische beantwoording van voorkomende vragen van leden, aan de NVPC 
gerelateerde organisaties en anderen die de NVPC benaderen.  

 Signaleren van ontwikkelingen of onderwerpen die relevant zijn voor de vereniging.  

 Agendabeheer en planning en organisatie van vergaderingen. 

 Zelfstandig uitvoeren van actiepunten en besluiten uit vergaderingen. 

 Financiële administratie.  

 Administratie en organisatie van richtlijn- en kwaliteitsprojecten. 

 Notuleren van (avond)vergaderingen.  

 Website-onderhoud. 

 Digitale archivering van inkomende en uitgaande berichten. 
Na een inwerkperiode wordt in overleg bekeken welke dossiers je zelfstandig gaat beheren. 
 
Salarisindicatie 
Je krijgt een tijdelijk contract voor de duur van een jaar. Afhankelijk van ervaring bedraagt het salaris € 2.600-
3.500 bruto per maand gebaseerd op een fulltime werkweek (40 uur).  
 
Informatie 
Gelieve alleen op deze vacature te reageren indien je aantoonbaar aan alle eisen voldoet. Voor informatie kun je 
je richten tot directeur Patricia Liem, 030-7670484.  
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunt u tot uiterlijk 28 februari aanstaande richten aan NVPC, 
Orteliuslaan 1, 3528 BA Utrecht of via e-mail bureau@nvpc.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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