Aan de slag als communicatiemedewerker bij de Nederlandse Orde Van Uitvinders? Doen!
Ben jij een zelfstandige, positief ingestelde en enthousiaste communicatiemedewerker met gevoel voor
taal en beeld? Lijkt het je leuk om ledenactiviteiten te organiseren, betrokken te zijn bij een groot
nationaal evenement en schrijf en redigeer je graag pakkende teksten? Dan hebben wij voor 20 uur per
week een heel leuke functie bij een innovatieve vereniging.
Wat ga je doen?
Als communicatiemedewerker regel je allerlei zaken die met interne en externe marketing en
communicatie te maken hebben. Waarbij de communicatie rondom de Nationale Uitvindersdag een grote
rol zal spelen. Je schrijft teksten voor ons online magazine, nieuwsbrieven en de website en je zorgt
ervoor dat de website en socials altijd actueel zijn. Daarnaast zorg je voor een goed gevulde
eventkalender voor onze leden. Je organiseert maandelijkse excursies en (digitale)bijeenkomsten en zorgt
ervoor dat leden de mogelijkheid hebben om te netwerken. We doen een beroep op je proactieve
houding en je hebt een duidelijke inbreng in de communicatiestrategie.
Wie ben jij?
Je bent communicatief vaardig en vindt het leuk om nieuwe relaties te leggen en bestaande relaties te
onderhouden. Je werkt gestructureerd en bent een echte doener. Zorgen dat alles op rolletjes loopt is
waar je energie van krijgt. Je wilt groeien in deze functie en je bent razend enthousiast om deze verder te
ontwikkelen. Je loopt – als dat nodig is – graag een stapje sneller of verder. Voor deze functie is het
handig om affiniteit te hebben met innovatie en productontwikkeling.
De communicatiemedewerker rapporteert direct aan het bestuur van de vereniging.
Verder vragen wij:
• minimaal een Mbo-opleiding (HBO is een pré) op het gebied van marketing & communicatie;
• foutloos en toegankelijk Nederlands (Engels is een pré) kunnen schrijven;
• kennis en ervaring met websitebeheer (ervaring met Wordpress is een pré);
• Kennis van SEO/SEA;
• affiniteit met eventorganisatie en -communicatie, online magazines en social media;
• flexibiliteit in werktijden en -dagen. Wij denken bijvoorbeeld aan dagelijks 4 uur werken,
verspreid over 5 dagen per week. Andere werktijden in overleg.

Wat we jou kunnen bieden?
• Een zelfstandige en flexibele functie met veel ruimte voor eigen initiatief;
• Een salaris tussen de € 2.300 en € 3.200 op basis van 40 uur (afhankelijk van leeftijd en ervaring)
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur) en reiskostenvergoeding;
• Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast contract;
• De mogelijkheid om hybride te werken.

Over de Nederlandse Orde van Uitvinders
De Nederlandse Orde van Uitvinders, kortweg de NOVU, is de beroeps- en kennisorganisatie van
uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers in Nederland. De NOVU ondersteunt haar leden vanuit
een onafhankelijke positie bij het gecompliceerde traject van idee tot markt.
Het ledennetwerk, waarin een schat aan waardevolle kennis en ervaring aanwezig is, vormt een
belangrijke pijler waarop de NOVU steunt. De vele uitstekende vindingen van de aangesloten leden
dragen substantieel bij aan de Nederlandse economie.

De procedure
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Inés Verhallen via 085-0607805.
Geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Stuur dan een je motivatie en CV voor 15 december
naar info@novu.nl en wij reageren zo snel mogelijk!

