
 

Ben of ken jij onze nieuwe collega?  
 

De Argumentenfabriek zoekt een ambitieuze  
medior kaartenmaker voor onze sector Zorg (m/v) 
 

Algemeen 
De missie van De Argumentenfabriek luidt: Helder Denken voor een betere 
toekomst. De Argumentenfabriek helpt mensen en organisaties helder na te 
denken over complexe vraagstukken door het visualiseren van informatie. Wij 
zijn actief op diverse terreinen waaronder zorg, onderwijs, werk, geld, ruimte 
en openbaar bestuur.  
 
De Argumentenfabriek is een professionele organisatie waar nu ruim twintig 
hoogopgeleide, ambitieuze en creatieve mensen werken. Vanwege onze groei 
zijn we op zoek naar een stevige medior kaartenmaker met kennis van en hart 
voor de gezondheidszorg.   
 
Het werk van een medior kaartenmaker bestaat uit het managen van 
projecten, dagelijks aanspreekpunt zijn voor onze opdrachtgevers, het 
begeleiden van denkwerk en het maken van Argumenten- en Informatiekaarten 
(print en online). Daarnaast is de medior kaartenmaker Zorg betrokken  bij 
acquisitie.  
 
Wij zoeken een zelfstandige en stevige collega die de potentie en ambitie 
heeft op termijn door te groeien naar een senior positie, waarbij onder meer 
acquisitie onderdeel wordt van de verantwoordelijkheden.  
 
Wij zoeken een daadkrachtige, creatieve en representatieve kandidaat die:  

 Gepassioneerd is over onze missie en over de noodzaak tot het verbeteren 
van de zorgsector; 

 Een voor de zorg relevante academische opleiding (bijvoorbeeld 
gezondheidseconomie) heeft afgerond met goede resultaten; 

 Kennis heeft over hoe de Nederlandse zorgsector is georganiseerd;  

 Werkervaring heeft bij een commerciële (advies)organisatie;  

 Analytisch aantoonbaar sterk is en ervaring heeft met het analyseren van 
complexe vraagstukken;  

 Ervaring heeft met het managen van projecten en met het leiden van 
groepsgesprekken;  

 Beschikt over een sterk ontwikkeld taalgevoel en een vlotte pen;  

 Van cijfers houdt en bedrijfseconomische sjoege heeft;  

 Handig is met computers en met Microsoft Office; 

 Affiniteit heeft met informatievisualisatie en grafische vormgeving. 
 

Meer informatie 
Salarisindicatie (voltijds) afhankelijk van opleiding en ervaring: €34.000 - 
€50.000 per jaar (incl. 8% vakantiegeld & excl. overige emolumenten).  
 
Reageren is mogelijk tot en met 17 juni 2014. Uiterlijk 23 juni laten we weten 
of je geselecteerd bent voor een kennismakingsgesprek. Een assessment maakt 
deel uit van de sollicitatieprocedure. De gewenste startdatum is 1 september 
2014. 
 
Meer informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Mirjam van Tiel 
(020 – 412 4001). Sollicitaties, vergezeld van een c.v., graag alleen per e-mail, 
richten aan  Mirjam van Tiel, mirjam@argumentenfabriek.nl.  
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