
 Vacature: Redactie-assistent Fiscaal up to Date 
 
 
Over Fiscaal up to Date, onderdeel van Rendement Uitgeverij 
Fiscaal up to Date (www.futd.nl) is al 35 jaar de meest actuele en volledige informatiebron van en 
voor fiscale professionals. De vaste onafhankelijke redactie presenteert dagelijks nieuws over alles 
wat verschijnt binnen het fiscale vakgebied. De redactie van Fiscaal up to Date is gevestigd in 
Dordrecht op 10 minuten lopen van het station. Fiscaal up to Date maakt onderdeel uit van 
Rendement Uitgeverij BV (www.rendement.nl) en beheert het portfolio van 9 juridische en fiscale 
vakbladen. Rendement is een snelgroeiende uitgeverij van praktische uitgaven voor het midden- en 
kleinbedrijf.  
 
Functieomschrijving 
Als redactie-assistent ondersteun je de redactie van Fiscaal up to Date. De functie omvat veel 
verschillende taken, waaronder: 
• Het zoeken van nieuws voor de redactie voor het vakblad Fiscaal up to Date;  
• Het dagelijks verzenden van Viditax; 
• Het werken in contentmanagementsystemen, waaronder een fiscale database; 
• Het verwerken van Fiscaal up to Date en de andere 8 vakbladen in XML; 
• Beheer interne en externe communicatie (mailbox, telefoon en post); 
• Beheer sociale media.  

 
Wat verwachten we van jou? 
Je bent een leergierige collega en actieve en nauwkeurige multitasker die niet alleen graag zaken 
oppakt, maar ook volgens planning afrondt. Jij weet de rust te bewaren in de dynamiek van het 
dagelijkse redactieproces. Schaken op meerdere borden doe jij moeiteloos. En van strakke 
deadlines halen krijg jij energie! Heb je een vraag of kom je ergens niet uit, dan trek je aan de bel 
bij de juiste persoon. Tot slot werk je graag samen met anderen en weet hoe je de verschillende 
mensen om je heen op de juiste manier benadert. 
 
Qua kennis en ervaring breng jij het volgende met je mee: 
• Je hebt een enthousiaste en proactieve instelling; 
• Mbo+ werk- denkniveau; 
• Je kan goed plannen en gaat flexibel met deadlines om;  
• Je bent nauwkeurig; 
• Je hebt kennis van Office en XML; 
• Je bent handig met sociale media en contentmanagementsystemen; 
• Bij voorkeur heb je redactie-ervaring. 
 
Wij bieden: 
• Een afwisselende baan waarin je concrete resultaten kunt boeken; 
• Een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Een contract van 24-28 uur per week;  
• Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag;  
• Een plezierige werkomgeving. 
 
Interesse? 
Is het ondersteunen van een goed lopende redactie en het uitvoeren van een breed scala aan 
activiteiten echt jouw werk? Schrijf een brief waardoor we jou niet kunnen laten lopen! 
 
Graag de online tool gebruiken om te solliciteren. 
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0001215517P&career
_job_req_id=26981  

http://www.futd.nl/
http://www.rendement.nl/
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0001215517P&career_job_req_id=26981
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0001215517P&career_job_req_id=26981


Voor vragen kun je contact opnemen met hoofdredacteur mr. Monique Ligtenberg 
(m.ligtenberg@futd.nl).  
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