
 

 

 

 

 

 

 

 

De Pensioenfederatie zoekt een  

 

medewerker Redactie en Monitoring/webmaster (fulltime) 

  

die gaat werken op de afdeling Communicatie van de Pensioenfederatie. De 

afdeling bestaat uit 7 personen die zich bezighouden met communicatie naar 

leden, stakeholders, media en het publiek. Centraal in de communicatie staat 

de website die eind vorig jaar is vernieuwd. We zijn nu op zoek naar iemand 

die onze site en de daaraan gekoppelde nieuwsvoorziening doorontwikkelt.  

 

Wat ga je doen? 

 

 Monitoren van de websites van organisaties die voor de 

Pensioenfederatie van belang zijn; 

 Monitoren van (online) nieuws en social media;  

 Attenderen van collega's op belangrijke nieuwsfeiten; 

 Schrijven van webteksten en redigeren van teksten van collega's in 

duidelijke taal;  

 Adviseren over webtoepassingen en ontwikkelingen; 

 Bewerken en publiceren van content via het CMS, zowel tekst als 

beeld. 

 

Wie ben jij? 

 Je bent alert op de actualiteit; 

 Je bent snel en handig met ons CMS en nieuwe media; 

 Je haalt snel de essentie uit een lange tekst en maakt daar een bondig 

bericht van; 

 Je bent nauwkeurig en stressbestendig; 

 Je bent nieuwsgierig, leergierig en energiek; 

 Je hebt een doe-mentaliteit en denkt in oplossingen; 

 Je bent een teamspeler die in staat is zich een rol als spin in het web 

binnen onze organisatie te verwerven; 

 Je hebt 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
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 Je hebt een opleiding op MBO+ niveau;  

 Basiskennis van pensioen en de pensioensector is een pre. 

 

Wie zijn wij? 

De Pensioenfederatie is de belangenvereniging voor de pensioenfondsen in 

Nederland. Dat doen we zowel in Den Haag als internationaal. Daarbij 

bevordert de Pensioenfederatie samen met en namens haar leden de 

doorontwikkeling, instandhouding en uitvoering van een kwalitatief goed en 

betrouwbaar stelsel van tweede pijlerpensioenen in Nederland. 

Pensioenfondsen verzorgen het pensioen voor ongeveer 90% van alle 

werknemers in Nederland. Kernbegrippen daarbij zijn collectiviteit, 

risicodeling en not for profit. 

Het speelveld waarop jij je gaat begeven is boeiend en dynamisch: sociale 

partners, politici, media, overheid, toezichthouders, wetenschappers en 

ouderen- en jongerenorganisaties. 

Ons kantoor zit in Den Haag. Er werken ongeveer 25 mensen, verdeeld over 

de afdelingen Communicatie, Beleid en Interne Zaken. 

 

Wat bieden wij? 

We bieden een uitdagende baan met veel afwisseling. Onze 

arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. 

  

Heb je interesse? 

Stuur dan een brief met je motivatie en cv naar Gerard Riemen, algemeen 

directeur Pensioenfederatie, riemen@pensioenfederatie.nl 

Wil je nadere informatie? Bel dan 070-7620222 of stuur een e-mail naar 

Roos Kuip, hoofd Communicatie van de Pensioenfederatie:  

kuip@pensioenfederatie.nl 

Jouw reactie ontvangen we graag uiterlijk op vrijdag 20 oktober. De eerste 

gespreksronde vindt plaats in de week van 30 oktober; de tweede in de week 

van 6 november.  

  

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