
Redacteur OR Rendement en Arbo 
Rendement 
 
Rendement is een succesvolle uitgeverij van met name praktische vakinformatie voor het midden- en 
kleinbedrijf. Het assortiment bestaat uit een crossmediaal portfolio: van printuitgaven zoals magazines 
en themadossiers tot online ondersteuning in de vorm van digitale naslagwerken, e-nieuwsbrieven, een 
vragenservice en tools. Aangevuld met het grote aanbod van (incompany) trainingen en congressen 
voorziet Rendement de zakelijke markt op maat in zijn informatiebehoefte. Rendement maakt deel uit 
van het wereldwijde uitgeefconcern Springer Nature. 

 
Voor onze redactie zijn wij per direct op zoek naar een zelfstandige 

 
Redacteur voor OR Rendement en Arbo Rendement 
 
OR Rendement en Arbo Rendement zijn leidende vakbladen in hun marktsegment en bieden met 
actueel nieuws en praktische advies voor respectievelijk ondernemingsraden en arboprofessionals. In 
deze functie is het belangrijk dat je beschikt over kennis van en affiniteit met medezeggenschap en 
arbozaken. Je moet bovendien in staat zijn om deze kennis te vertalen in praktische artikelen en tips 
voor de abonnees. 
 
Over OR Rendement 
Om werknemers in de organisatie goed te vertegenwoordigen, moeten OR-leden constant afwegingen 
maken tussen de organisatie- en werknemersbelangen. Dat betekent overleg met de achterban, 
onderhandelen met de bestuurder, reglementen opstellen, gevraagd én ongevraagd adviseren en vooral 
met eigen initiatieven komen. Een pittige klus waarbij OR Rendement hen de noodzakelijk praktische 
kennis biedt voor het toepassen van de Wet op de ondernemingsraden en andere relevante wetgeving 
en op het gebied van vaardigheden, bevoegdheden en arbeidsrecht. 
 
Over Arbo Rendement 
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de medewerkers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. 
De overheid stelt hiervoor dan ook allerlei eisen. De arboprofessional moet goed geïnformeerd zijn over 
alle wet- en regelgeving op het gebied van onder meer arbeidsomstandigheden, preventie, verzuim en 
de RI&E, om zo onveilige situaties en sancties van de Inspectie SZW te voorkomen. Arbo Rendement 
biedt hen deze praktische kennis.  
 
Jouw werkzaamheden omvatten onder meer de volgende taken: 

 trends en relevant nieuws voor de doelgroep volgen, filteren en vertalen;  

 praktische artikelen en nieuwsberichten (print en online) schrijven; 

 aangeleverde teksten voor het blad en de themaboekjes redigeren  en waar nodig onderhandelen 
met auteurs over het eindresultaat; 

 alle uitvoerende taken rond het maken van een vakblad. 
 
Wat verwachten we van jou? 

We zoeken een enthousiaste, nieuwsgierige en stressbestendige redacteur die:  

 een relevante opleiding heeft op hbo- of wo-niveau, bij voorkeur op het gebied van arbo of HR; 

 zich goed kan inleven in de doelgroep en affiniteit heeft met arbo en medezeggenschap; 

 zich vastbijt in de materie en teksten zo verwoordt dat de lezer de adviezen direct kan toepassen; 

 zorgvuldig en zelfstandig kan werken binnen een strakke planning en formule; 

 openstaat voor feedback en deze ter harte kan nemen; 

 de Nederlandse taal uitstekend beheerst. 
 



Wij bieden: 

 een afwisselende baan met concrete resultaten; 

 een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 een fulltime baan met uitzicht op een vast dienstverband (32 uur is bespreekbaar);  

 een plezierige werkomgeving. 
 
Solliciteren: 
Stuur je sollicitatie met CV vóór 28 april 2019 via ons online recruitment systeem. 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=26447&company=C0001215517P&username=

