
 

 
Vacature 

Online communicatiemedewerker FBNed | Familiebedrijven Nederland 
 
 
FBNed is op zoek naar een online communicatiemedewerker. Met onze vereniging FBNed | 
Familiebedrijven Nederland stimuleren we de continuïteit van familiebedrijven en dragen we hieraan bij. 
We versterken de positie van familiebedrijven en ondernemende families in Nederland. Wil jij meewerken 
aan ons doel? Als zelfstandig online communicatiemedewerker krijg je bij ons de kans om in 
teamverband te werken. 
 
FBNed | Familiebedrijven Nederland is hét inspirerende, leerzame en vertrouwelijke netwerk voor familiebedrijven 
en ondernemende families. FBNed is actief als belangenbehartiger voor het Nederlandse familiebedrijf. De 
vereniging organiseert voor haar 220 leden, veelal middelgrote en grotere familiebedrijven, een breed scala aan 
activiteiten: familiebedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten, workshops, meerdaagse educatieprogramma’s, een 
individuele ledenservice en intervisiebijeenkomsten voor kleine groepen. Wij maken deel uit van twee 
internationale netwerken, European Family Businesses en het Family Business Network.  
 
FBNed heeft de ambitie om te groeien en daarbij speelt online communicatie voor onze leden, potentiële leden en 
andere stakeholders een grote rol.  
Ter uitbreiding en verdere ontwikkeling van de kantoororganisatie, gevestigd in Langbroek, provincie Utrecht, is 
FBNed op zoek naar een online communicatiemedewerker die zich bezighoudt met het optimaliseren van de 
website en app, contentmanagement, sociale media, e-mailings, het uitbouwen van communities en het beheren 
en verbeteren van de online statistieken.  
 
Kerntaken: onderhoud en ontwikkeling van de website en app door middel van contentmanagement en 
statistieken, digitale nieuwsbrieven, online communitybuilding, actief gebruik sociale media namens FBNed en 
voorbereiden van webinars en podcasts. 
 
Werkterreinen: familiebedrijven, online communicatie extern, profilering, communities. 
 
Competenties: kennis van contentmanagement door middel van CMS, creatief, gestructureerd, analytisch, gevoel 
voor online trends, discreet, sociaalvaardig, proactief, coöperatief en zelfstandig. 
 
Niveau: hbo, kennis van en affiniteit met het verenigingsleven en/of familiebedrijven is een pre, bevlogen over en 
bedreven in online (sociale) media. 
 
De kantoororganisatie van FBNed bestaat uit acht zelfstandig werkende professionals onder leiding van een 
directeur. De functie is voor 0,2-0,3 fte en laat zich op zzp/projectbasis invullen.  
 
Herken je jezelf in deze functie? Stuur dan een motivatie met cv aan Nathalie Bloemers, verenigingscoördinator 
FBNed, bloemers@fbned.nl.  
 
Voor meer informatie omtrent de functie kun je vanaf 6 januari 2020 contact opnemen met  
Nathalie: 085 073 19 73. 
 
	


