
 

Schrijver/projectmanager (24-36 uur) 

Schrijf je begrijpelijk en aantrekkelijk en kun je daarnaast complete producties (magazines, 
brochures, opleidingsmateriaal etc.) begeleiden? Heb je affiniteit met ziekte en gezondheid? Ga je 
gemakkelijk in gesprek met mensen of ze nu patiënt, arts of opdrachtgever zijn? Dan zoeken we 
jou! 

Volle Maan is een allround communicatiebureau midden in het centrum van Amsterdam. 
Gezondheid, ziekte en de behandeling van mensen met een aandoening staan bij onze projecten 
centraal. We maken alles wat communiceert: van (patiënten)magazines tot trainingen, van 
video’s/animaties tot grote en kleine evenementen, van trainingsdagen voor artsen/apothekers tot 
inspiratiedagen en gesprekgroepen voor patiënten. Onze ideeën zijn vaak net even anders: creatief, 
origineel en soms een beetje gewaagd. Onze opdrachtgevers zijn vaak patiëntenverenigingen en 
farmaceuten. Ons kleine team bestaat uit verschillende adviseurs met ieder hun eigen specialisme: 
evenementen, videoproducties, sales, tekstschrijven. Er komt ruimte voor een (of twee) 
tekstschrijver(s) die hun eigen projecten coördineren. 
 
Wat ga je doen? 

Als tekstschrijver bij Volle Maan maak je complete producties, veelal in print en soms digitaal. 
Medische informatie uit desktop research en interviews verwerk je tot een begrijpelijke tekst voor 
een brede groep patiënten. De ene keer bezoek je een arts of specialist voor een interview over een 
ziekte, de andere keer zit je bij de patiënt thuis op de bank om te praten over zijn of haar ervaringen. 
Je hebt een goed inlevingsvermogen en schakelt makkelijk. Je begeleidt je eigen producties van A tot 
Z, je stuurt de vormgever en drukker aan, bewaakt de tijdslijnen en het budget en houdt de 
opdrachtgever bij het project betrokken. Daarnaast schrijf je teksten voor projecten van collega’s, 
zoals scripts voor video’s, uitnodigingen, webteksten etc. Wat heb je nodig: een vlotte pen, maar 
zeker ook een warme persoonlijkheid die met allerlei mensen in gesprek kan gaan. 

Welke kwaliteiten neem je mee?  

• Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. 
• Je hebt zo’n 5 jaar aantoonbare werkervaring als tekstschrijver en projectmanager. 
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en schrijft begrijpelijk en aantrekkelijk.  
• Je bent een mensenmens en gaat gemakkelijk in contact met patiënten, artsen en 

opdrachtgevers. 
• Je hebt affiniteit met onderwerpen die raken aan ziekte en gezondheid.  
• Je gaat in interviews taboes en moeilijke onderwerpen niet uit de weg.  
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook een teamplayer. 
• Daarnaast ben je proactief en creatief. 
• Je bent heel klantgericht. 
• Je bent stressbestendig en kunt omgaan met strakke deadlines.  
• Je vindt het niet erg om af en toe een avond of zaterdag te werken (die je mag 

compenseren). 

Wat bieden wij jou? 

• Een zelfstandige functie met eigen verantwoordelijkheid en gevarieerde opdrachten.  



• Ruimte om te groeien tot allround communicatieadviseur die schrijft. 
• Gezellige collega’s. 
• Een mix tussen kantoor- en thuiswerken, tussen telefonische interviews, live ontmoetingen 

in ziekenhuizen en diepgaande gesprekken bij patiënten thuis.   
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. 
• Een marktconform salaris dat past bij jouw kennis en ervaring. 
• Een goede balans tussen werk en privé. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, 

opleidingsmogelijkheden, pensioenregeling, 25 vakantiedagen (bij een 40-urige werkweek) 
en een bonus bij goed functioneren. 

Solliciteren 

Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature? Bel dan met Klazien Roozeboom op 020 524 60 92 
(bereikbaar op ma-woe-vrij). Voor overige vragen kun je bellen met Juliette Kuling op 020 524 60 90. 
Meteen solliciteren? Dan ontvangen we graag jouw cv en brief uiterlijk zondag 20 februari 2022 via 
juliette@volle-maan.nl. In de week van 21 februari zullen de gesprekken plaatsvinden. 

Een proefwerkdag op kantoor en schrijfopdracht maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.  
 
https://www.volle-maan.nl 
 
 
 


