Vacature Commissie Beroepsinhoud, Sectie Na-, Bijscholing en
Congressen NVFK april 2021
In de Commissie Beroepsinhoud, Sectie Na-, Bijscholing en Congressen
(sectie NBC/congrescommissie) van de NVFK ontstaat per 01-06-2021 een
vacature.
De congrescommissie organiseert jaarlijks de symposia en congressen voor
alle kinderfysiotherapeuten in Nederland. Eerder bestond dit uit een vast ritme
van een voorjaarssymposium en een najaarscongres maar zoals in alle
sectoren zijn ook wij in de COVID-tijd out of the box gaan denken. Met als
gevolg twee gave online events waarin we hebben geëxperimenteerd met
nieuwe vormen, voorbereidingswebinars etc.
Nu wordt 2021 een bijzonder jaar voor de congrescommissie. We hopen in
oktober weer ons eerste live event te kunnen organiseren. Dit wordt tegelijk
een van de meest spectaculaire congressen die we gedaan hebben. In het
kader van het jubileum pakken we groots uit: twee dagen, een
onderzoekersnetwerk, ontzettend veel sprekers van binnen en buiten het vak,
clinics voor alle deelnemers, de sportvelden van de KNVB, een ‘experience
dinner’ en groot feest!
We zoeken een spontane, gedreven en creatieve kinderfysiotherapeut die
onze commissie wil versterken. Uiteraard in aanloop naar het jubileumevent
en zeker ook daarna met het opzetten van weer nieuwe ideeën en concepten.
Heb jij zin om naast je werk als kinderfysiotherapeut bezig te houden met
organiseren van events en daarmee bij te dragen aan de verdere ontwikkeling
van ons vak? Wil je je netwerk uitbreiden en veel mensen in het vak
ontmoeten?
Dan is dit een fantastische kans!
Wij hopen dat jij ons kan ondersteunen met de hoofdfocus op het bereiken
van een brede doelgroep (en voornamelijk de net afgestudeerde collegae) en
ideeën hebt over uitvoeren van een goede PR (kennis van diverse SM
platforms). Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden nodig en
moet je een beetje lef hebben om diverse mensen (potentiële sprekers) in het
vak en daarbuiten te benaderen!
Zie jij een uitdaging in het organiseren van innovatieve en inspirerende
scholingsbijeenkomsten voor collegae kinderfysiotherapeuten? Solliciteer dan
naar deze functie en stuur je motivatiebrief of motivatievlog met je curriculum
vitae vóór 15 mei 2021 naar sascha@inspiraatio.nl .
Om aangenomen te kunnen worden is een vereiste dat je lid van de NVFK óf
bereid bent dit te worden. Voor nadere toelichting over deze functie kun je
contact opnemen met
Sascha van der Velden. Bij voorkeur per e-mail: sascha@inspiraatio.nl; en
anders telefonisch: 06-238618658.

