Vacature
De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse
fruittelers. De NFO behartigt de belangen van fruitteeltondernemers met als bijzondere aandachtspunten
gewasbescherming, sociaal-economische kwesties, marktgerelateerde onderwerpen, en kennis en innovatie.
Gevraagde kennis en competenties
Voor de versterking van de redactie is de NFO op zoek naar een

Vakredacteur

 HBO-niveau
 Grote kennis van de fruitteelt en land- en tuinbouw

(20 uur per week)

 Kennis van ondernemingen en ondernemerschap
 Overzicht kunnen brengen in een hoeveelheid gegevens

De vakredacteur verzorgt de front-positie van de

 Eigenaarschap voor inhoud, proces en organisatie

communicatie van de NFO, verzorgt nieuwsberichten en

 Gevoel voor politieke verhoudingen

artikelen over alles wat de leden van de NFO bezighoudt,
maar ook over onderwerpen waarvan de redacteur en de
organisatie denken dat de leden die in de toekomst op hun
pad krijgen.
De belangrijkste dragers van de NFO-communicatie zijn
digitale nieuwsbrieven, het vakblad Fruitteelt en de website
nfofruit.nl.
Inhoud functie De redacteur is een multimediale journalist
van en voor de NFO. Hij/ zij verzorgt de berichtgeving over
de genoemde aandachtspunten én ook daarbuiten. Bij

Overig
 Bereid en in staat om met regelmaat op kantoor in Zoetermeer
te werken
 In staat om te reizen voor werk (met auto)
De NFO biedt een werkomgeving waar creativiteit en
ondernemerschap belangrijk zijn. De redacteur heeft een
hoge mate van autonomie bij het vervullen van de functie. De
arbeidsvoorwaarden zijn gedegen en er is mogelijkheid om ook
vanuit huis te werken.

plaatsvervanging stuurt de redacteur externe redacteuren

Interesse? Voor vragen kun je contact opnemen met

aan, verzorgt de planning van berichten en artikelen en doet

Martijn Donker (hoofdredacteur), tel (06) 31 67 74 13. Sollicitatie

de workflow en content management van het NFO-nieuws.

(CV en korte motivatie) kun je sturen aan mdonker@nfofruit.nl.

FRUITBEDRIJF TE KOOP IN VÂLCEA, ROEMENIË
>> 25 ha appelteelt
>> 1 ha aardbeiteelt
>> loods, machines, appartementen,...
www.mecicaprod.com
0475 46 36 85
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> Leren is leuk!

Lees dit bericht en noteer het bij de nuttige telefoonnummers!

Ook gecertificeerde groencompost
E-mail: info@henritielens.eu

