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Vacature coördinator congres en studiedagen NVRG 

(16 uur per week / tijdelijk) 

 

I.v.m. zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een tijdelijke 

coördinator congres en studiedagen NVRG.  

Periode: 12 maart tot 12 juli 2019.  

 

Wat ga je doen? 

• Coördineren, monitoren en uitvoeren van de organisatie van het 

jaarlijkse NVRG-congres (ca. 500 deelnemers) en een aantal 

studiedagen. 

• Bewaken van het budget en de planning en je hierin proactief 

opstellen.  

• Onderhouden van contacten met betrokken verenigingsleden, 

genodigden, sprekers en andere betrokkenen. 

• Benaderen, uitnodigen, vastleggen en begeleiden van sprekers. 

• Schrijven van wervende programma's, uitnodigingen en 

nieuwsberichten 

• Coördineren van de uitvoering op de dag van het evenement 

zelf. 

 

Wie ben jij? 

• Je bent op je best in een verbindende en proactieve rol.  

• Je bent naast een denker vooral een doener, een echte 

teamspeler die betrokkenheid creëert.  

• Je staat stevig in je schoenen en kunt meerdere projecten tegelijk 

aan.  

• Je hebt ervaring met de dynamiek binnen een vereniging of 

soortgelijke organisatie.  

• Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke functie en hebt een 

proactieve en hands-on mentaliteit.  

• Je bent flexibel in je uren en bereid om (gemiddeld eens per 

maand) ‘s avonds te vergaderen. 

• Je hebt een afgeronde opleiding op hbo- of academisch niveau. 

 

Wat bieden wij? 

• Een afwisselende en zelfstandige functie in een dynamische 

organisatie. 

• Salarisindicatie: Schaal 55 CAO ggz. 
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Voor meer informatie: Anita Waanders, bureaumanager NVRG  

T: 020-6123078 (ma-wo-do 10.00-13.30, di 14.00-16.30) E: nvrg@nvrg.nl 

 

Solliciteren? Mail vóór 12 februari je motivatie en cv naar nvrg@nvrg.nl 

t.a.v. Anita Waanders 

 

De NVRG 
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie is het 

kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten 

(systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De NVRG is opgericht 

in 1983 en heeft ruim 2100 leden. De NVRG zet zich in voor een kwalitatief 

hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering 

van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken.  
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