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V A C A T U R E 

Je schrijft graag en bent actief op social media!  

Zin in een bijbaan op onze redactie? 

 

Wie schrijft die blijft! Dus zoek je een leuke baan voor ca. 12-16 uur per week vanuit huis of bij ons 

op kantoor en wil je onze social media (LinkedIn/Twitter) bijhouden, de website onderhouden en 

onze redactie en organisatie ondersteunen? Dan ben je van harte welkom bij Axon Healthcare, on- 

en offline kennisleverancier voor de geneesmiddelenbranche. 

Jij hebt vanuit je studie affiniteit met de gezondheidszorg en de farma sector, weet wat er speelt op het gebied 

van zorgbeleid of hebt daar interesse in. Je bent actief op social media en een goed voorbeeld van wie schrijft 

die blijft. Je schrijfvaardigheid is tiptop, je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt goed zelfstandig werken.  

Wij zijn Axon Healthcare, een toonaangevende kennisleverancier in het zorglandschap. Wij leveren 

onze kennisdiensten aan een brede groep besluitvormers in de zorg waaronder farmaceutische 

bedrijven, koepelorganisaties en leveranciers van medische hulpmiddelen. Naast kennisleverancier is 

Axon marktleider op het gebied van datamanagement en managementinformatie in deze sector.  

De passie voor de sector in combinatie met onze kennis van het Nederlandse zorgstelsel resulteert in 

onze diensten die bedrijven helpen navigeren in het zorglandschap. Axon geeft op overheidsbeleid 

en marktontwikkelingen. We redigeren en filteren nieuws over de gezondheidszorg, schrijven 

verdiepende artikelen naar aanleiding van de actualiteit en presenteren en adviseren.   

De werkzaamheden zijn divers en de werktijden flexibel. Je verzorgt de content op onze site(s) en posts 

op social media, je maakt analyses, ondersteunt de redactie met een aantal vaste taken en helpt de organisatie 

in  de communicatie, bijvoorbeeld in aanloop naar een event. Je kunt hierbij je tijd veelal zelf indelen.  

Lijkt het je wat? Reageer dan snel met je motivatie en cv!  
 

Graag komen wij in contact met studenten die kundig, enthousiast, creatief en initiatiefrijk zijn, zin hebben 

om bij ons aan de slag te gaan en minimaal 12 maanden beschikbaar zijn.  
 
Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Wido Derks 

• T: 033 4502600  

• E: wido.derks@axonhealthcare.nl  
 
Heb je belangstelling voor deze functie, mail je motivatie en CV naar angela.bruijs@axonhealthcare.nl    

Wij zien uit naar je reactie! 
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