
   

 

 

 

 

Help jij werkgevers vernieuwen? 
 

AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland, gelooft in vooruitgang door 

vernieuwend werkgeven en adviseert werkgevers bij de ontwikkeling van de organisatie, hun 

medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Onze filosofie is dat constructieve 

arbeidsverhoudingen daarbij cruciaal zijn. 

 
We werken intensief samen met het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, 
waarbij MKB-ondernemers en grote werkgevers zijn aangesloten, die het ‘de normaalste 
zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt. 
 
Om het onderwerp inclusief werkgeven online en offline verder uit te dragen, zijn wij op 
ons hoofdkantoor in Den Haag voor AWVN en De Normaalste Zaak voor de periode van 
een jaar op zoek naar een  
 
 

Medewerker redactie en communicatie (m/v)  
32 uur per week 
 

 

Wij bieden 
een tijdelijke functie voor een startende redacteur / schrijver op HBO-niveau, goede 
arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en een enthousiast 
team. Ons kantoor is rolstoeltoegankelijk. 
 

Wij verwachten dat je 

• het Nederlands uitstekend beheerst en over een vlotte pen beschikt 

• in staat bent om je nieuwe informatie snel eigen te maken 

• conceptteksten kunt redigeren en informatie kunt verwerken tot aantrekkelijke 
teksten en andere communicatiemiddelen 

• nieuws over het thema inclusief werkgeven voor werkgevers beschikbaar kunt 
maken 

• kunt werken met sociale media (Twitter, LinkedIn, Facebook) 
 
Affiniteit met het thema inclusief werkgeven is een pre. 
 

Jouw werkzaamheden 
• tekstschrijven en communicatiemiddelen maken 

• (eind)redactie voor online en offline media 

• webredactie en contentbeheer  
• voor onze boodschap relevante online en offline media inventariseren 

• voor werkgevers relevant (eigen en extern) nieuws rond inclusief werkgeven in 
online en offline media, schrijven en verspreiden 

 
  



   

 

 
 
 
Informatie  
Informatie over AWVN kun je vinden op www.awvn.nl en over De Normaalste Zaak op 
www.denormaalstezaak.nl. Voor vragen over de functie kun je bellen of mailen met 
Annemieke Janus, communicatieadviseur (janus@awvn.nl, 06 23 93 15 47).  
 

Sollicitatieprocedure  
Je motivatie en cv kun je uploaden via de website van AWVN. 
 
Na een schriftelijke selectie volgt een eerste gesprek, daarna een schrijfopdracht en 
vervolgens een gesprek met de teammanager. Het streven is om te selecteren in een 
korte doorlooptijd.  
 

http://www.awvn.nl/
http://www.denormaalstezaak.nl/
mailto:janus@awvn.nl
https://www.awvn.nl/vacatures/#solliciteren

