
VACATURE MEDEWERKER AFDELING COMMUNICATIE & LEDENZAKEN 
  
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is de koepelorganisatie voor alles dat te 
maken heeft met het aanschaffen, fokken en houden van honden.  
De Raad van Beheer is een vereniging die bestaat uit ruim 300 leden / verenigingen: 200 
rasverenigingen, 65 kynologenclubs/hondenscholen en 35 verenigingen die zich specialiseren in 
bijvoorbeeld het opleiden van instructeurs of in een bepaalde vorm van hondensport.  
Het bestuur, dat door de verenigingen gekozen wordt, bepaalt het beleid in overleg met de 
aangesloten verenigingen. De uitvoering en voorbereiding van het beleid wordt gedaan door het 
bureau. De directeur van het bureau is eindverantwoordelijk voor deze organisatie. Op het bureau 
van de Raad van Beheer in Amsterdam werken ongeveer 40 medewerkers met passie aan de passie 
van duizenden hondenliefhebbers. Dit doen we op een breed speelveld aan taken die met het 
houden van honden te maken heeft. 
  
Wij zoeken voor onze afdelingen Communicatie & Ledenzaken een nieuwe collega die ondersteuning 
kan bieden bij dit brede scala aan werkzaamheden.  
  
MEDEWERKER AFDELING COMMUNICATIE & LEDENZAKEN (M/V) (32 – 39 uur)   
  
Hoofdbestanddelen van de functie  

 Ondersteunen van de afdelingen bij alle administratieve processen waaronder: registratie en 
uitnodigen van deelnemers aan kennissessies, bijhouden administratie rondom examens, 
registratie van aanvragen en uitgifte van logboek sporten, administratie van tentoonstellingen, 
etc. 

 Het ondersteunen bij de organisatie van evenementen en kennis-sessies; 

 Beantwoorden van vragen en verzoeken van leden, fokkers en andere relaties. 

 Het onderhouden van onze media zoals de website, Facebook, nieuwsbrieven, etc; 
 
Functie-eisen en wensen 

 MBO +  

 Minimaal 3 jaar ervaring  

 Je bent proactief en kunt goed zelfstandig werken 

 Je weet dat kwaliteit belangrijk is en werkt daarom accuraat en met oog voor detail 

 Ervaring met of kennis van de kynologie is zeer wenselijk  

 Je reistijd woont bij voorkeur binnen een straal van 30 km van Amsterdam.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Onze werkomgeving heeft gedreven medewerkers met passie voor hun werk. Wij bieden 
marktconforme arbeidsvoorwaarden passend bij een verenigingsstructuur.  
 
Interesse? 
Indien je vragen hebt over de betreffende functie, kun je contact opnemen met mevrouw Marjolein 
Snip (hoofd Ledenzaken) of de heer Paul Peeters (Marketing & Communicatie Manager) via 020 664 
4471.  
Je sollicitatiebrief met motivatie en beschikbare uren ontvangen we graag voor 15 juni.   
Je kunt deze sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 75901, 1070 AX 
Amsterdam of via personeelszaken@raadvanbeheer.nl.  
Meer informatie over de Raad van Beheer kun je vinden op www.houdenvanhonden.nl.  
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