
   

 

Plaatsing vacatures op de NVMM-website 

Doelgroep vacatures 
Alleen vacatures in de medische microbiologie, universitair niveau, komen in aanmerking voor 
plaatsing (bijvoorbeeld voor fulltime, parttime, tijdelijke, vaste en waarneemfuncties voor artsen-
microbioloog, onderzoekers medische microbiologie, moleculair microbiologen werkzaam in de 
medische microbiologie). 

Opdrachtgever  
Alleen NVMM-leden kunnen opdracht geven tot het plaatsen van een vacature. 

Plaatsing op website 
Op de homepage van de NVMM-website is een knop ‘Vacatures’ waaronder de vacatures geplaatst 
zullen worden. Een vacature blijft twee maanden op de NVMM-website staan en wordt dan 
verwijderd. Opdrachtgever kan ook verzoeken de vacature eerder te verwijderen. 

Kosten 
Een advertentie laten plaatsen kost € 250,- ex. BTW. Hiervoor wordt de advertentie op de NVMM-
website geplaatst en de opdrachtgever ontvangt tevens de adresetiketten van de relevante 
beroepsgroep voor het per post verspreiden van de vacaturetekst indien gewenst. De vacature wordt 
ook opgenomen in de tweewekelijkse nieuwsbrief van de NVMM. 

Privacy 
In verband met de AVG-wetgeving vragen wij de ontvanger van de adresetiketten om een verklaring 
te ondertekenen waarin de beperkingen rond het gebruik van de etiketten worden vastgelegd. 

Aanleveren vacaturetekst 
De vacaturetekst wordt in een Word-format bij het NVMM-secretariaat aangeleverd. De opbouw 
voor de vacaturetekst is als volgt: functieomschrijving, functie-eisen, arbeidsvoorwaarden, 
contactgegevens en meer informatie. Wilt u een voorbeeld bekijken, raadpleeg dan de NVMM-
website. 

Procedure 
- NVMM-lid dient verzoek tot plaatsing vacature in bij het NVMM-secretariaat 
- Secretariaat beslist over al dan niet plaatsing, zo nodig in overleg met directeur 
- Secretariaat plaatst binnen drie werkdagen vacature op website 
- Secretariaat stuurt binnen drie werkdagen factuur 
- Secretariaat verwijdert vacature na twee maanden, of eerder op verzoek van opdrachtgever 

Voorbehoud 
De vacaturelijst is geen overzicht van alle bestaande vacatures. 
De NVMM is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste vacatures. 
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