
VACATURE 
 

Project Coördinator - Stichting Farma ter Verantwoording 
16-24u/week  
Aanvang zo snel mogelijk; 3 maanden contract, verlenging mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2022. 
 
De Stichting Farma ter Verantwoording (FtV) is onderdeel van een internationaal consortium dat het project  
"COVID-19 Innovations for all" (CIFA) uitvoert. Daarnaast bereidt FtV een juridische principe zaak voor over 
te hoge prijzen van geneesmiddelen. De Stichting is in een organisatorische opbouwfase, en bestaat nu uit 
een onderzoeker, een uitvoerend Bestuur en een Raad van Toezicht. We zoeken nu een projectcoördinator.  
De kandidaat zal het projectmanagement van Farma ter Verantwoording (FtV) op zich nemen, incl. 
coördinatie, communicatie, planning, uitvoering en rapportage. 
 
Uw rol: 
Coördinatie: 

• Nauwe communicatie en coördinatie met het FtV bestuur, staf en vrijwilligers. 
• Controle en maandelijkse rapportage over de voortgang van alle FtV activiteiten  
• Ontwikkeling en onderhoud van relaties met CIFA Consortium partners, inclusief voorbereiding van 

en aanwezigheid bij de maandelijkse (digitale) vergaderingen. 
• (Mede)verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages en analyses binnen en buiten het CIFA 

programma. 
• Assistentie bij het opstellen van het strategisch beleidsplan en de vertaalslag naar werkplannen, 

bijbehorende begrotingen, en fondswerving campagnes. 
• Overzicht houden van de voortgang op het werkplan. 

 
Communicatie: 

• Dagelijkse communicatie- en organisatietaken voor de stichting Farma ter Verantwoording op basis 
van het communicatieplan. 

• Schrijven van korte publicaties (bv. blogs, factsheets,...) om grondig onderzoek te vertalen naar 
duidelijke beleidsvragen. 

• Bijhouden van de FtV website (opnemen van nieuwsberichten, artikelen) en 
• Actief belangrijke berichten promoten via Twitter, LinkedIn, en blogs. 
• Organisatie van on- en offline evenementen rondom onze beleidsdoelen inzake toegang tot 

geneesmiddelen. 
• Erop toezien dat de kernwaarden en normen van FtV worden gehandhaafd in alle communicatie-

uitingen. 
 
Fundraising:  

• Actief bijdragen aan het identificeren van financieringsmogelijkheden, inclusief vervolgacties en 
(mede) ontwikkeling van voorstellen. 

 



Het aanbod 

FtV zoek een ZZP’er voor 16u-24u/week. FtV biedt de mogelijkheid om flexibel vanuit huis te werken. U 
komt terecht in een tweetalige (Nederlands/Engels) werkomgeving met zowel Nederlandse als 
internationale partners. U krijgt de creatieve vrijheid om nieuwe initiatieven op te starten.  
Wat brengt U daarvoor mee? 

• Aantoonbare ervaring met projectmanagement. 
• Affiniteit met vraagstukken rond global health en toegang tot geneesmiddelen 
• U bent communicatie-vaardig, proactief, flexibel, zelfstandig 
• Eigen initiatief, flexibiliteit, een ondernemende houding en een grote mate van zelfstandigheid 
• U kunt werken met Excel en Mailchimp (of dit vlot kunt oppakken) 
• HBO/WO achtergrond 
• U heeft een goed gevoel voor taal: U schrijft foutloos Nederlands en Engels, hebt een goed gevoel 

voor beelden, en kennis van sociale media. 

Dit zou mooi zijn: 

• Uw ervaring binnen gezondheidsbeleid, en/of geneesmiddelenbeleid op Nederlands en/of 
Europees niveau, is een plus. 

• Uw kennis van (inter)nationale gezondheidsbeleidsorganisaties is een plus. 
• Uw ervaring met WordPress websitemanagement is een plus. 
• Uw ervaring met fondsenwerving en/of crowdfunding is een plus. 

 
Wat bieden wij? 

• ZZP contract voor minimaal 3 maanden, met optie van verlenging na 1 augustus 2021.  
• Betaling op basis van ervaring en achtergrond, tot maximaal €180 excl. BTW per dag 
 

Solliciteren 
Stuur uw motivatie en curriculum vitae uiterlijk 12 april 2021 naar sollicitatie@farmaterverantwoording.nl  
De eerste interviews vinden plaats in de week van 19 april. 
 
Stichting Farma ter Verantwoording:  
https://www.farmaterverantwoording.nl/nl/wie-we-zijn/ 
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