Vacature
De NPV zet zich al meer dan 35 jaar in voor de beschermwaardigheid van het leven. Dit doet zij vanuit
Bijbelse waarden en normen. De NPV is actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding, vrijwillige
thuishulp en persoonlijk advies bij medisch-ethische vragen. De vereniging telt bijna 53.000 leden en
heeft een netwerk van circa 75 lokale NPV-afdelingen met in totaal ruim 6.000 vrijwilligers.
Ter uitbreiding van ons team Beleidsbeïnvloeding zoeken wij een

beleidsadviseur m/v
voor 24 uur per week
Ben jij goed thuis op het terrein van de gezondheidszorg en heb je affiniteit met medisch-ethische
thema’s? Schrik je niet terug voor beleidsteksten? Schrijf en organiseer je graag? Zie je het als een
uitdaging onze stem naar media, beleidsmakers en politiek te versterken? Dan komen we graag met je in
contact!
Wat je doet
- Actief politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving volgen en deze
kennis toepassen
- Participeren in projectgroepen waarin beleidsvoorstellen, wetenschappelijk onderzoek, diensten of
producten worden voorbereid, ontwikkeld, geïmplementeerd of uitgevoerd
- Reageren op actuele thema’s door middel van brieven, opinieartikelen en het geven van interviews
- Ledenonderzoek opzetten en uitvoeren
- Externe relaties, lokale NPV-afdelingen en overige belangstellenden informeren en adviseren, onder
meer door het geven van presentaties
Wat wij vragen
- Je weet je van harte verbonden met de christelijke missie van de NPV.
- Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur de nodige ervaring in de
gezondheidszorg.
- Je hebt ervaring met media en beleidsbeïnvloeding.
- Je bent in staat goed te communiceren met diverse doelgroepen, op verschillende niveaus.
- Je beschikt over een uitstekende taalbeheersing Nederlands en Engels, zowel mondeling als
schriftelijk.
Wat wij bieden
Wij bieden een prettig collegiaal team met ruimte voor eigen initiatief. Salariëring op basis van opleiding
en ervaring volgens de cao Sociaal Werk.
Meer informatie of direct solliciteren?
Meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Elise van Hoek, manager Beleidsbeïnvloeding, via
(0318) 54 78 88 of evanhoek@npvzorg.nl. Voor algemene informatie over de NPV kijk op
www.npvzorg.nl.
We ontvangen je sollicitatie met motivatie en CV graag uiterlijk 3 april a.s. via sollicitaties@npvzorg.nl.
Sollicitatiegesprekken staan gepland voor woensdagochtend 10 april 2019.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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