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Junior beleidsmedewerker 
(2 dagen per week)
De tandprothetiek is volop in beweging. De ONT, de beroepsorganisatie van tandprothetici, 
is daarom op zoek een slimme, enthousiaste en doortastende nieuwe collega. We zoeken een 
duizendpoot. Iemand die het leuk vindt om telkens weer andere vraagstukken aan te pakken. 
Je doet dit samen met een klein team en de leden van de vereniging. 
Spreekt deze beschrijving jou aan dan is deze baan écht iets voor jou! 

Taken en werkzaamheden
 � Inhoudelijke voorbereiding van project- en werkgroepvergaderingen 

(bijvoorbeeld als vervolg op een werkconferentie)
 � Uitwerking van dergelijke project- en werkgroepvergaderingen
 � Uitzoeken van inhoudelijke vraagstukken o.a. op het gebied van wet- en regelgeving 

(bijvoorbeeld de Wtza voor tandprothetici)
 � Uitwerken van handreikingen en andere hulpmiddelen voor leden 

(bijvoorbeeld een handleiding voor het Kwaliteitsregister Tandprothetici)
 � Schrijven van berichten voor de website en het weekbericht
 � Productiebegeleiding van de Dental Revu (het kwartaalblad van de ONT)
 � Uitvoeren van specifieke projecten (bijvoorbeeld het opzetten van een flexpool 

en/of vindplaats voor tijdelijk personeel)
 � Opzetten van (kleinschalige) ledenonderzoeken en enquêtes, zoals een ledenraadpleging
 � Beantwoorden van inhoudelijke ledenvragen

Opleiding en werkervaring
 � Afgeronde academische opleiding of HBO-master (bijvoorbeeld iBMG, bestuurskunde o.i.d.)
 � Relevante nevenfuncties (bijvoorbeeld bestuursfunctie tijdens studie)
 � Enkele jaren werkervaring is een pré 

Vaardigheden en competenties
 � Uitstekende schrijfvaardigheid
 � Scherp analytisch vermogen/onderzoeksvaardigheden
 � Sociaal vaardig/communicatieve vaardigheden
 � Bestuurlijke sensitiviteit
 � Zelfstandig en teamspeler
 � Flexibel en geduldig
 � Enthousiast en leergierig
 � Aanpakker (geen 9 tot 5 mentaliteit)

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Frederik Vogelzang (directeur ONT) via 06-20859950 of info@ont.nl. 
Meteen een brief sturen met je CV kan natuurlijk ook. 
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