
   

 

 

 

 

 
 
Is ‘vernieuwend werkgeven’ iets voor jou? 
 

Werkgeversvereniging AWVN gelooft in vooruitgang door vernieuwend werkgeven en adviseert 

werkgevers bij de ontwikkeling van de organisatie, hun medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Onze 

filosofie is dat constructieve arbeidsverhoudingen daarbij cruciaal zijn.  

 

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland: ruim 750 individuele ondernemingen en 

bedrijfstakken zijn bij AWVN aangesloten. Samen staan die organisaties voor meer dan vijf miljoen 

werknemers.  

 

Wij zijn op ons hoofdkantoor in Den Haag voor 32 uur per week op zoek naar een  

 

 

Executive assistant (m/v)  

 

 
Positie 
In deze functie ondersteun je de Algemeen directeur, tevens Directeur Sociale Zaken VNO-

NCW/MKB NL en de Raad van Toezicht (RvT). 

 
Werkzaamheden 

• Het verzorgen van algemene secretariële werkzaamheden.  

• Het informeren van de Algemeen directeur over de voortgang en afhandeling van 
complexe zaken en specifieke dossiers; zorgdragen voor zijn follow-up.  

• Beheren van agenda, plannen, voorbereiden en bewaken van (complexe) afspraken.  

• Zorgdragen voor een goede inrichting van digitaal archief en archiveren van stukken.  

• Zelfstandig opstellen van de agenda (en verspreiden met bijbehorende stukken) voor de 
verschillende vergaderingen op basis van verkregen informatie van de betrokkenen en 
het achterhalen/opzoeken van benodigde vergaderstukken.  

• Notuleren van vergaderingen (RvT), uitwerken en verspreiden van notulen (RvT) en/of de 
actiepunten- en besluitenlijst (Managementteam).  

• Bevorderen van het nakomen van gemaakte afspraken. Organiseren van 
activiteiten/evenementen zoals bijeenkomsten, regelen van 
vergaderruimtes/accommodatie.  

• Signaleren en verzamelen van belangrijke en/of kritische informatie/gegevens, 
interpreteren van het belang daarvan en hiernaar handelen. Het actief volgen van 
(relevante) ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisatie. 

 

Omdat de Algemeen directeur zijn functie combineert met de functie Directeur Sociale Zaken 

voor VNO-NCW/MKB NL moet je in staat zijn om snel te kunnen schakelen tussen de 

werkzaamheden die betrekking hebben op twee verschillende organisaties. 

 

Bijdrage aan verdere professionalisering van Business Support 
Verder werk je samen met Business ondersteuners aan het vernieuwen van Business Support, 

door het initiëren van verbeteringen, het monitoren en doorvoeren ervan.  

 

 



   

 

 
Profiel 

Wij zoeken een integere en enthousiaste collega die ruime werkervaring heeft in ondersteuning 

van (de) directie(leden). Als persoon ben je open, dienstverlenend, proactief, stressbestendig en 

nauwkeurig. Je staat stevig in je schoenen, straalt plezier uit en bent mensgericht. Je bent een 

energieke persoonlijkheid, die feedback durft te ontvangen en te geven en ‘out of the box’ kan 

denken. Je hebt oog voor verhoudingen, bent probleemoplossend en besluitvaardig. 
 

Wat vragen we 

- bij voorkeur een opleiding als Directiesecretaresse / Executive assistant  
- ten minste 7 - 10 jaar relevante werkervaring als Directiesecretaresse / Executive 

assistant  

- uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

- uitstekende digitale vaardigheden (o.a. Office365, SharePoint, OneNote, CRM) 

Algemene info 

Bij AWVN vind je een uitdagende, relevante functie in een dynamische kennisintensieve en 

maatschappelijke omgeving. Daarbij past een eigentijds pakket arbeidsvoorwaarden en zijn er 

mogelijkheden tot het volgen van aanvullende (in- en externe) opleidingen. Deze functie bieden 

wij aan op basis van een contract voor een jaar. 

 
Interesse 
Je motivatie en CV kun je tot uiterlijk 19 maart a.s. online uploaden via deze website. 
 

Inclusief werkgeven 
AWVN streeft ernaar een afspiegeling van de maatschappij te zijn in de samenstelling van onze 
organisatie.  
 

Vragen 
Neem contact op met Nicolien Stolwijk, Manager Business Support, op 06 38773705 of 

n.stolwijk@awvn.nl. Het streven is om het selectieproces in korte tijd te doorlopen. 
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