‘Mensenwerk in de diergeneeskunde’
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie van
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.

Op korte termijn zoeken wij een enthousiaste collega die de afdeling leden & beleid komt versterken,
in de functie van:
Veterinair Beleidsmedewerker

Voor 32-36 uur per week
Functie
De beleidsmedewerker is (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op
veterinair gebied. Hierbij vormt het adviseren en ondersteunen van de leden en bestuurders een
belangrijk onderdeel. De beleidsmedewerker is tevens contactpersoon voor een aantal organen van
de vereniging. De beleidsmedewerker beheert verschillende beleidsdossiers, houdt op dat gebied de
relevante ontwikkelingen bij in de wet- en regelgeving en vertaalt die in diensten voor de
dierenartsen.
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste, proactieve collega met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en een
dienstverlenende instelling. Hij/zij beschikt over universitair werk- en denkniveau en bij voorkeur
over het diploma dierenarts. Werkervaring in de landbouwhuisdierenpraktijk is een pré. Interesse in
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rondom het beroepsveld van dierenartsen, zoals de
verduurzaming van de veehouderij, is een uitgangspunt voor het uitoefenen van de functie. Vanwege
de vele contacten met dierenartsen, bestuurders en stakeholders zijn goede contactuele,
communicatieve en sociale vaardigheden een must.
Wij vragen van de kandidaat:
Afgeronde dierenarts opleiding;
Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
Kennis van de bureau- en verenigingsorganisatie;
Groot analytisch denkvermogen;
Goede communicatieve- en adviesvaardigheden;

Politieke sensibiliteit en gevoel voor belangenbehartiging;
Competenties als: klantgericht, resultaatgericht, samenwerking, initiatief tonen,
overtuigingskracht;

Wat kun je van ons verwachten?
Een afwisselende, veelzijdige functie in een slagvaardig en betrokken team;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden;
Ruimte voor eigen initiatief en groei;
Een marktconform salaris;

Eindejaarsuitkering van 2%

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 17 januari 2022 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

