
 
 
 

 
 
  
 
Op korte termijn zoeken wij een enthousiaste collega die de afdeling Communicatie komt versterken 
in de functie van: 
 
                Allround Communicatiemedewerker (m/v) 
                voor minimaal 32 uur per week  
 
 
Functie 
Als communicatiemedewerker werk je zelfstandig en samen met collega’s aan de zichtbaarheid van 
de KNMvD en aan het imago van de dierenarts in Nederland. Je bent op de hoogte van 
ontwikkelingen in het vak en in het veterinaire veld, hebt inzicht in behoeften van doelgroepen en 
weet precies wanneer en hoe je welke boodschap naar buiten brengt.  
 
Wat we zoeken 
Onze nieuwe collega is een denkende doener met hart voor mens en dier en een vlotte pen. Je krijgt 
energie van schrijven, samenwerken, ontwikkelen en uitvoeren. Voor een goede maatschappelijke 
positie van de dierenartsen en de beste veterinaire zorg in Nederland!  
 
Met je kennis, vaardigheden, ideeën en enthousiasme weet je je omgeving te boeien en binden. Je 
geeft gevraagd en ongevraagd advies en laat je niet gauw uit het veld slaan. Je bent 
organisatiesensitief en maakt makkelijk verbinding. Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in 
het veterinaire veld en weet op creatieve en pragmatische wijze de vertaalslag te maken naar 
communicatie op maat voor dierenartsen, eigenaren van dieren, stakeholders en pers.  
 
Wat verwachten we van jou? 

• Een afgeronde hbo- of academische opleiding in communicatie, bedrijfskunde of marketing; 
• Circa 5 jaar werkervaring (bij voorkeur ervaring met dienstverlening en/of verenigingen); 
• Uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden; 
• Analytisch denkvermogen en helicopterview; 
• Markt-, klant- en resultaatgerichtheid; 
• Een flinke dosis creativiteit en schrijfvaardigheid; 
• Samenwerkingsgerichtheid en zelfstandigheid; 
• Een brede belangstelling en stressbestendigheid.  
 

Kennis van en ervaring met vereniging(en)/besturen en de veterinaire sector is een pré. 
 

Wat kun je van ons verwachten? 
• Een afwisselende, veelzijdige functie in een slagvaardig en betrokken team; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden; 

‘Mensenwerk in de diergeneeskunde’ 
 
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie van en 
voor dierenartsen in Nederland. Met het oog op de 
gezondheid van dier en mens en de wensen van consument en 
samenleving, werkt zij aan de professionele ontplooiing en de 
maatschappelijke positie van de dierenarts.  



• Ruimte voor eigen initiatief en groei; 
• Een marktconform salaris; 
• Eindejaarsuitkering van 2%  

 
 
Standplaats 
Houten. Gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk in goed overleg. 
 
Wat zeggen collega’s van de KNMvD? 
“Wat mij drijft bij de KNMvD is het verder helpen van de diergeneeskunde in Nederland. 
Dierenartsen het podium en de status geven die ze verdienen.” 
Conny van Meurs, veterinair beleidsmedewerker 
 
“Ik houd mij dagelijks bezig met belangenbehartiging. Het ondersteunen bij issues die de individuele 
dierenarts niet alleen kan oplossen, is iets waar ik mij graag voor inzet.” 
Joost van Herten, senior veterinair beleidsmedewerker 
 
“Wat mij aanspreekt bij de KNMvD zijn de gepassioneerde collega’s, de humor onderling, de 
interessante en afwisselende onderwerpen en met een klein team de kans krijgen om je eigen ideeën 
vorm te geven.“ 
Johan Kleinhaneveld, eindredacteur Tijdschrift voor Diergeneeskunde 
 
 “Communicatie bij de KNMvD is zeer veelzijdig en inhoudelijk boeiend. Omdat de veterinaire sector 
continu in beweging is, is het nooit saai! Dierenartsen zijn bij zoveel maatschappelijk relevante issues 
betrokken en er spelen grote belangen in een verdeeld veld. Dat vraagt om focus, zorgvuldige 
afstemming, flexibiliteit en veerkracht.” 
Annemarie Rozeboom, senior communicatieadviseur a.i.  
 
 
Is dit iets voor jou? Reageer dan gauw! 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Mail dan jouw CV 
met motivatie vóór 6 oktober 2021 naar c.van.hattem@knmvd.nl.  
Wil je eerst meer weten over de KNMvD of de functie, neem dan contact op met Cora van Hattem, 
manager dienstverlening, via telefoonnummer 030-6348945 of c.van.hattem@knmvd.nl. Of kijk op 
www.knmvd.nl. We zien uit naar je reactie! 
  
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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