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Template vacatures interne vacaturebank 

Actieve leden van Logeion kunnen een interne vacature aanleveren bij info@logeion.nl met in de 

onderwerpregel ‘Interne vacature’. Het verenigingsbureau zorgt voor plaatsing. Vak- en themagroepen 

kunnen de vacature ook op hun eigen webpagina plaatsen. De vacature blijft voor onbepaalde tijd 

staan, totdat je een seintje hebt gegeven dat hij kan worden verwijderd. Voor het schrijven van de 

tekst kun je gebruik maken van de onderstaande template. Door te werken met tussenkopjes, verhoog 

je de leesbaarheid. 

 

Titel 
Een heldere titel zoals bijvoorbeeld: Vacature voorzitter Logeion Young Professionals 

 

Introductie 

Een korte, wervende introductie van maximaal 60 woorden. 

 

Voorbeeld: 

De Adviesraad Programmering & Trends is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Adviesraad 

Programmering en Trends (APT). Vind jij het belangrijk om je in te zetten voor je vakgebied? Hecht je 

waarde aan kennisopbouw en ontwikkeling? Ondersteun je het belang van een netwerk van 

communicatieprofessionals? Dan is deelname aan de APT wellicht iets voor jou! 

Inhoud 

Hier uitleg over de vak- of themagroep of commissie.  

Voorbeeld: Wat is de APT? 

De Adviesraad Programmering en Trends (APT) is één van de drie adviesraden in de vereniging. De 

APT coördineert en begeleidt het programma-aanbod van Logeion zodat een gevarieerd, 

samenhangend en inspirerend aanbod van activiteiten ontstaat. De APT werkt nauw samen met de 

vak-, thema- en netwerkgroepen en de programmamanager van het verenigingsbureau. Meer 

informatie over de APT vind je op http://www.logeion.nl/apt 

 

Wat houdt de rol in? 
Hier uitleg over de functie.  

Voorbeeld: 

Als APT-lid neem je deel aan vergaderingen (zo'n 6 per jaar) en in de APT-Yammercommunity. Je 

hebt een of twee vak-, thema of netwerkgroepen onder je hoede waar je regelmatig contact mee hebt 

en indien mogelijk ook hun activiteiten bijwoont. Als liaison vanuit de APT begeleid en ondersteun je 

jouw groepen bij de totstandkoming van hun jaarplanning. Daarnaast help je bij het realiseren van de 

verschillende APT-activiteiten, zoals bijeenkomsten met de voorzitters van de groepen, de opening 

van het Logeion-jaar en het tweejaarlijkse trendproces waarmee we inhoudelijk richting geven aan de 

programmering van Logeion. 

 

Wat het je brengt en wat het je kost? 
 

Voorbeeld: 

Deze functie brengt je een breed en inspirerend netwerk van gepassioneerde 

communicatieprofessionals. Je bent aangesloten op de vaktrends en draagt actief bij aan de 

ontwikkeling van het vak. Daarnaast mag je in deze rol gratis naar de bijeenkomsten van jouw 

groepen en Logeion Live! XL. Je profiel staat op de Logeion-website onder “Organisatie”.  

Hoewel de tijdsbesteding wisselt per periode is 2-4 uur gemiddeld per week een reële inschatting. 
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Profiel 
 

Voorbeeld: 

Als APT-lid beschik je over ruime ervaring in en een brede blik op communicatie. Daarnaast is een 

stevige drive om het vak verder te brengen onontbeerlijk. Tenslotte moet je je rol als liaison, 

begeleider en facilitator op een positief, inspirerende en leidende manier kunnen invullen. 

Specifiek voor de invulling van deze vacature zijn we op zoek naar mensen werkzaam in het 

(internationale) bedrijfsleven of non-profitsector. 

 

Contact 

Naam en gegevens contactpersoon vak- of themagroep/commissie. 

 

Voorbeeld: 

Hebben we je geprikkeld? Mail dan naar NAAM, EMAILADRES, voorzitter van de APT. Schroom niet 

om mensen uit je netwerk te stimuleren om actief te worden bij Logeion! Of bel voor meer informatie: 

06-… 

 

 


