
 

 
Hoofdredacteur 
 
Rendement is een succesvolle uitgeverij van met name praktische vakbladen en digitale 
ondersteuning 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 
 
hoofdredacteur voor Salaris Rendement (32-36 uur) 
 
Salaris Rendement is het grootste vakblad voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de loon- 
en personeelsadministratie bij (middel)grote organisaties. Het vakblad en de site kenmerken zich 
door veel signalerend nieuws over veranderende regelgeving en beknopte artikelen vol praktische 
adviezen voor de dagelijkse praktijk en verhelderende infographics en tools.  
 
Als hoofdredacteur ben je zelfstandig verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het vakblad 
dat 13 keer per jaar verschijnt en aanverwante publicaties voor dezelfde doelgroep. Je stuurt de 
redacteur van Salaris Rendement aan en onderhoudt het auteurs- en lezersnetwerk. Daarnaast werk 
je op projectbasis samen met de hoofdredacteuren van de andere titels, zowel voor print als online.  
 
Wat verwachten we van jou?  
In deze functie is het belangrijk dat je interesse hebt in actuele maatschappelijke, economische en 
juridische ontwikkelingen. Je hebt een vlotte pen, vindt het leuk om je te verdiepen in de doelgroep 
van Salaris Rendement en zet graag je tanden in onderwerpen op het gebied van loonbelasting, 
sociale verzekeringen en arbeidsrecht. Wat je ook schrijft, je brengt het zonder poespas, in heldere 
en begrijpelijke taal. Daarnaast breng jij het volgende met je mee: 
• een relevante hbo- of wo-opleiding;  
• minimaal drie jaar relevante werkervaring; 
• een scherp analytisch vermogen; 
• een zelfstandige, nauwkeurige werkhouding en een flinke dosis enthousiasme; 
• talent voor plannen en organiseren; 
• goede communicatieve vaardigheden en een goed netwerk; 
• verantwoordelijkheidsgevoel, accuratesse en stressbestendigheid. 

 
Ervaring met salarisadministratie is natuurlijk een pre. 
 
Wij bieden: 
• een afwisselende functie met concrete resultaten; 
• een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• een plezierige werkomgeving. 
 
Solliciteren 
Heb je vragen of ben je enthousiast over de functie? Upload je sollicitatie met cv via de online tool 
Succesfactors, uiterlijk 17 november 2019. Voor vragen kun je contact opnemen met Justin Verbeek, 
algemeen hoofdredacteur, tel. (010) 224 80 50.  


