Functieomschrijving Redacteur MT-Integraal
Als redacteur van Medische Technologie (MT) Integraal draag je bij aan de content van
www.mtintegraal.nl. Je schrijft zelf artikelen, of je brengt artikelen in die geschreven
zijn door collega’s, vrienden, etc. uit je eigen netwerk.
Wat is MT-integraal?
MT-Integraal is een initiatief van onderstaande verenigingen en publiceert (semi-)
wetenschappelijke artikelen en nieuwsberichten over medische technologie. De
redactie bestaat uit 8 tot 10 redacteuren. De eindredactie bestaat uit 3 personen.
•
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
•
Vereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)
•
Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI)
•
Werkgroep Instrumentatiebeheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ)
•
Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysisch Medewerkers (NVKFM)
•
Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI)
Wat verwachten we van een jou als redacteur?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare affiniteit met medische technologie.
Je hebt interesse in journalistiek.
Je bent nieuwsgierig, accuraat en kritisch.
Je denkt mee over nieuwe interessante onderwerpen voor artikelen.
Je redigeert artikelen van anderen voor publicatie op de website.
Je levert gemiddeld 1 artikel per maand aan (zelf geschreven of via je netwerk).
Je bent aanwezig op de redactievergaderingen (eens per 2 maanden op
woensdag van 17.00-18.00, locatie varieert)
Je belt in voor de telefonische redactievergaderingen (eens per 2 maanden op
woensdag van 16.30-17.00)
Je neemt actief deel aan tussentijdse communicatie via WhatsApp en mail.

Welke financiële afspraken zijn er gemaakt?
•
•
•
•

Onkosten zoals reiskosten worden vergoed.
Voor het aanbrengen van een artikel ontvangt de redacteur na plaatsing € 50.
De eerste auteur van een artikel ontvangt een cadeaubon van € 25.
De redacteur die zelf een artikel schrijft ontvangt € 75.

Interesse?

Stuur dan een CV en korte motivatie naar info@mtintegraal.nl. Het is mogelijk om
vrijblijvend een MT-Integraal vergadering bij te wonen.
De eerste 6 maanden wordt je aangesteld als aspirant redacteur. Na deze periode volgt
een korte evaluatie met de kandidaat en een eindredacteur. Als beide partijen
bevestigend zijn dan volgt benoeming tot redactielid voor een periode van 2 jaar,
ingaande 1 februari of 1 augustus van het lopend jaar. Na afloop van deze periode kan
telkens voor 2 jaar verlengd worden.
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