
‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 
 
Ze bouwen. Ze zorgen. Ze sleutelen aan de energietransitie. Kleuren met hun ondernemingen de 
winkelstraten van elke stad. Ze houden het openbaar vervoer op het spoor. Zijn het hart van zoveel 
verenigingen. Ze helpen het land veilig houden. En de zee. Ze zijn overal. En ze houden de 
samenleving en economie draaiend. Waar zou ons land zijn zonder mbo’ers? Het mbo is Mega 
Belangrijk Onderwijs en dat willen we graag aan iedereen laten zien! In beeld en geluid, in woord en 
geschrift. Luid en duidelijk. 
 
Op korte termijn zoekt de afdeling In- & Externe Communicatie van de MBO Raad twee:  
Redacteuren 0,6 en 1 fte, die samen het hart van onze nieuwsredactie gaan vormen. 
  
Onze nieuwsredactie draagt bij aan een belangrijke doelstelling van de MBO Raad: het zichtbaar 
maken van het mbo. Maar niet alleen als opleider van elk jaar een half miljoen jongeren en 
volwassenen voor elke sector. Ook als werkgever: scholen zijn in elke regio één van de grootste. En 
als partner in de regio: van gemeentes, bedrijfsleven en lokale politiek. 
 
Wat ga je doen:  
• Nieuwsjagen! In de MBO Raad en daarbuiten. 
• Schrijven en redigeren van artikelen voor nieuwsbrieven, diverse websites en publicaties. 
• Beheer en kwaliteitsbewaking websites MBO Raad en aan de MBO Raad gelieerde projecten. 
• Collega’s adviseren over inzet van digitale kanalen (wat plaats je waar en waarom). 
• (Social) Media-monitoring. 
 
Wat vragen we van je?  
• Schrijftalent en -ervaring (print en online), journalistieke achtergrond is een pré. 
• Je bent volledig thuis in nieuwe media. 
• En in CMS-systemen, nieuwsbriefsystemen en beeldbewerkingssystemen. 
• Je hebt voldoende ervaring met beeldredactie. 
 
Jij…  
• Bent een team-player die ook zelfstandig kan werken. 
• Kunt snel, flexibel en creatief schakelen tussen verschillende onderwerpen. 
• Hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. 
• Bent omgevingssensitief. 
• Hebt hart voor het mbo. 
• Kunt gasgeven en op de rem gaan staan. 
• Werkt graag met (onverwachte) deadlines. 



    

 
Wij…  
Zijn 11 communicatieprofessionals die elke dag vanuit creativiteit en vakkennis bijdragen aan de 
belangrijkste taak van de MBO Raad: goede randvoorwaarden realiseren voor de scholen zodat zij 
hun werk optimaal kunnen doen, in het belang van iedereen die leert en werkt in het mbo. We houden 
van aanpakken en aanpakkers. En we zijn niet compleet zonder jullie. 
 
Meer over de functie 
De omvang van de twee functies is respectievelijk 0,6 en 1,0 fte. Beloning is afhankelijk van opleiding 
en ervaring. In aanvang bieden wij nieuwe collega’s een jaarcontract aan. We vinden het belangrijk 
dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. We bieden daarom verschillende mogelijkheden 
aan om aan je eigen ontwikkeling en loopbaan te werken vanuit de principes van een professionele 
organisatie. 
 
Meer informatie en solliciteren  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Hulsbosch, manager In- & Externe 
Communicatie, telefoon 06 - 50 27 26 73 of mail m.hulsbosch@mboraad.nl. 
 
Je kunt jouw sollicitatie tot maandagochtend, 20 mei a.s. richten aan de MBO Raad, afdeling HRM, 
e-mail: HRM@mboraad.nl. 
 
Over de MBO Raad 
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van de aangesloten scholen, biedt diensten aan en onderneemt 
gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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