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Vacature adviseur Public Affairs en Communicatie 
 

Datum 28-4-2021 

Ons kenmerk 21.01133/MS/MS 

 

 

De NFU staat als vereniging van de acht internationaal toonaangevende universitair medische 

centra (umc’s) in Nederland, voor het leven van morgen en een steeds betere gezondheid voor 

iedereen. Binnen de NFU werken de umc’s ambitieus samen aan duurzame, betaalbare en 

toegankelijke gezondheidzorg, aan preventie, medische opleidingen en internationaal 

toonaangevend wetenschappelijk onderzoek. Dat doen we als werkgeversorganisatie van ruim 

76.000 mensen werkzaam bij de umc’s, als aanjager en uitvoerder van gezamenlijke projecten en 

als belangenbehartiger. Het NFU-bureau bestaat uit 40 gedreven collega’s die het NFU-bestuur 

adviseren en ondersteunen. Voor hen is geen dag hetzelfde door de dynamiek binnen zorg, 

onderzoek en onderwijs. Lees meer over de NFU op www.nfu.nl. 

 

Wij zijn op zoek naar een (senior) adviseur Public Affairs/Communicatie (32-36 uur) 

om ons team te versterken  

 

Wat ga je doen? 

- Je bent bij de NFU de verbinder tussen onze vakinhoudelijke activiteiten en politiek Den Haag. 

Daarbij werk je uiteraard intensief samen met de collega’s binnen het bureau en met de PA-

collega’s van de umc’s en van onze stakeholders.  

- Je houdt de politieke actualiteit in de gaten en vertaalt de visie en activiteiten van de NFU naar 

een strategische Public Affairs aanpak. Tegelijkertijd weet je jouw expertise ook om te zetten 

naar ad hoc acties. Vanuit de NFU-standpunten behartig je de belangen van onze leden in 

politiek Den Haag. 

- Belangrijk aandachtspunt voor de NFU is het opbouwen en onderhouden van een goede relatie 

met de voor de NFU relevante Tweede Kamerleden. Jij bent hierin de ‘spin in het web’ met 

enerzijds gevoel voor wat onze leden beweegt en anderzijds kennis van hoe de hazen in politiek 

Den Haag lopen én hoe daarop in te spelen. Je signaleert kansen, en issues en adviseert 

daarover het NFU-bestuur en begeleidt hen bij gesprekken en activiteiten. Ook onderhoud je 

goede contacten met andere relevante brancheorganisaties.  

- De nadruk in deze functie ligt bij de hierboven beschreven Public Affairs-rol (tenminste 24 

uur/week).  

- Je versterkt daarnaast (tenminste 8 uur/week) ons communicatieteam met strategisch 

communicatieadvies, woordvoering en een vlotte pen in Nederlands en Engels. Je adviseert, 

voert uit, denkt door waar anderen stoppen. Je bent de verbinder tussen actuele issues en 

onderwerpen en collega’s van het NFU-bureau als het gaat om communicatievraagstukken. Je 

weet je collega’s te vinden en zij weten jou te vinden.  

- Je onderhoudt contacten met pers en media en verzorgt in afstemming met bestuurders de 

woordvoering en media-optredens. Je werkt op strategisch tot en met operationeel niveau aan 

duidelijke en transparante interne en externe communicatie. Zo draag je bij aan positieve 

zichtbaarheid van de impact van de umc’s van Nederland en van de NFU.  
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Wat breng je mee?  

- Wij zoeken een flexibele, gedreven en energieke persoonlijkheid. Je opereert strategisch, tactvol 

en bent goed in het leggen van contact. Je denkt in kansen, verbindingen en bent in staat een 

duidelijke PA-koers uit te zetten en hieraan vast te houden. Je bent communicatief ingesteld, 

politiek analytisch sterk en je voelt je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijke 

omgeving. Je pelt complexe politieke vraagstukken af tot mogelijkheden én praktische 

oplossingen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband presteren. Je hebt uitstekend gevoel 

voor formele en informele processen en politiek-bestuurlijk verhoudingen en kunt goed 

schakelen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. 

- We vinden het verder belangrijk dat je beschikt over een afgeronde wetenschappelijke opleiding 

en ten minste vijf jaar ervaring hebt met Public Affairs en strategische communicatie, inclusief 

stakeholder- en issuemanagement.  

- Je bent een bewezen netwerker. Affiniteit met het werkterrein van de umc’s op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg, onderwijs heeft een pre. Je bent in staat en bereid 

veel te reizen tussen Utrecht (standplaats NFU) en Den Haag.  

 

Wat bieden wij?  

Werken bij de NFU betekent afwisselend en boeiend werk, waarbij je elke dag bijdraagt aan een 

gezonde samenleving. Wij bieden je een aanstelling voor de periode van één jaar, voor 32-36 uur 

per week. Bij goed functioneren kan de aanstelling worden omgezet naar een vaste aanstelling. 

Salarisinschaling vindt plaats op basis van ervaring en geschiktheid voor de functie, volgens de cao 

umc’s (schaal 11/12).  

 

Meer weten of solliciteren? 

Wil je meer weten dan kun je terecht op de website van de NFU (www.nfu.nl) of je kunt telefonisch 

contact opnemen met Dov Ballak (06.12057249). Je sollicitatie kun je tot 25 mei 2021 richten aan 

Melanie Schmidt via communicatie@nfu.nl.  
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