
 

De redactie van NVBS Actueel ondersteunt de NVBS-Winkel bij een nieuw, tijdelijk project waarin 

grote hoeveelheden voorkanten van boeken en dvd’s bij uitgevers moeten worden opgevraagd. Op 

basis van de informatie van die uitgevers moeten beschrijvingen worden gemaakt die in diverse 

media gepubliceerd kunnen worden. Daarnaast kan de redactie van NVBS Actueel bij wat complexere 

rubrieken zoals de Vakantietip vaak ondersteuning gebruiken bij het opvragen van foto’s en het 

maken van bijschriften. Verder kan de redactie van de Railagenda tijdelijk ondersteuning (zes tot 

negen maanden) gebruiken bij het leggen van contacten met organisaties die evenementen 

organiseren. Daarom wil de redactie graag in contact komen met een of meer  

Redactionele ondersteuners (m/v) die graag de telefoon pakken 

Onze wensen: 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 Goede spreek-, schrijf- en leesvaardigheid in het Engels en Duits. 

 Bondig en wervend kunnen schrijven. 

 Je vindt het leuk om met mensen contact te hebben. 

 Je bent NVBS-lid of bent bereid dat te worden. 

Jouw taken: 

 Opvragen van teksten en illustraties bij uitgevers. 

 In overleg met de medewerkers van de NVBS-Winkel schrijven van teksten voor onder meer 

de webwinkel. 

 Wanneer nodig ondersteuning van de redactie van de Railagenda door het bezoeken van 

websites en het leggen van contacten met organisaties die railevenementen organiseren. 

 Het ondersteunen van de redactie van NVBS Actueel met tal van organisatorische 

werkzaamheden, zoals het contact zoeken met (buitenlandse) organisaties op het gebied van 

openbaar vervoer en toerisme voor de rubriek Vakantietip. 

De voordelen van deze vrijwilligersfunctie: 

 Vergoeding van telefoon- en reiskosten (tweede klasse). Zie ook: 

http://www.nvbs.com/toon.php?pag=Bstm_Bestuursmededel  

 Tijdelijke klus, waarbij je zelf je tijd kunt indelen. 

 Aantal uren in overleg. 

 Je hebt veel contact met verschillende mensen binnen en buiten de NVBS. 

Interesse of meer informatie?  

Mail naar nieuwsbrief@nvbs.com en vermeld jouw telefoonnummer. We nemen dan direct contact 

op. Wil je solliciteren, geef aan waarom je dit een leuke tijdelijke vrijwilligersjob vindt en ook dan 

reageren we snel. 
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