
 

 

 
Vooruitgang door vernieuwend werkgeven 

Wil jij adviseren over vernieuwend werkgeven?  
  
Werkgeversvereniging AWVN staat voor vooruitgang door vernieuwend 
werkgeven en adviseert werkgevers bij de ontwikkeling van de 
organisatie, hun medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Constructieve 
arbeidsverhoudingen zijn daarbij cruciaal.  
  
AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland: ruim 750 
individuele ondernemingen en bedrijfstakken zijn bij AWVN aangesloten. 
Bij die organisaties werken meer dan vijf miljoen medewerkers.   
  
Wij zijn op zoek naar een:   
  

HR - Adviseur (0,8 – 1.0 fte) 
  
Uitdaging  
Als HR-adviseur ben je een vertrouwde en gerespecteerd sparringpartner van 
medewerkers en leiders over thema’s als persoonlijk leiderschap, organisatie- en 
talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en arbeidsvoorwaarden. Je daagt 
daarin uit en faciliteert. Je neemt niet over maar vult aan. Daarnaast ben je bezig 
met operationele HR processen zoals bijvoorbeeld Werving en Selectie en de 
ondersteuning van het Perfomance & Development proces. Verder lever je een 
bijdrage aan de vertaling van de bedrijfsstrategie naar HR thema’s en tooling en 
geef je vanuit gesprekken met ‘de business’ de HR thema’s verder vorm. 
Vooruitgang door vernieuwend werkgeven is de context waarin je al deze 
werkzaamheden doet: in denken en doen breng je vernieuwing in de organisatie 
en help je deze verder vormgeven. 
  
Wij verwelkomen graag een HR - adviseur die voldoet aan het volgende profiel 
• minimaal 6 jaar operationele en tactische ervaring in het HR vak 
• een voltooide (loopbaan)coachingsopleiding of  ervaring in het coachen van 

mensen 
• in staat om koppeling te maken tussen bedrijfsstrategie en HR thema’s en 

tooling en v.v. 
• uitstekende communicatieve vaardigheden 
• stevige persoonlijkheid die kan ‘dealen’ met de HR expertise in huis: 

(on)gevraagd advies ontvangen en op zoek gaan naar hulp en informatie 
• vernieuwer 
• affiniteit en/of ervaring met (nieuwe) ontwikkelingen zoals HR Analytics en 

Agile 
• verbinder en doener met (zelf)reflectie 
• vindt plezier op de werkvloer onmisbaar en straalt dit uit 
  
Wat bieden wij 

AWVN biedt de unieke combinatie van een middelgrote organisatie met korte 
lijnen en een enorme HR expertise in huis die doorgaans alleen bij (heel) grote 
organisaties intern aanwezig is. Het kleine HR team werkt met veel plezier 
intensief samen in een mooie balans van uitdagen en faciliteren. Deze rol kan 
flexibel worden ingevuld; een hybride constructie met een (kleine) ZZP praktijk is 
mogelijk. We denken aan tenminste gemiddeld 32 uur per week.  



 

 

 
Vooruitgang door vernieuwend werkgeven 

 
Bij AWVN vind je een uitdagende, maatschappelijk relevante, dynamische en 
kennisintensieve omgeving. Daarbij passen goede arbeidsvoorwaarden. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen Marjolein Otter – Directeur 
Bedrijfsvoering otter@awvn.nl 06-53420327 
 
Sollicitatieprocedure 

Je motivatie en CV kun je uploaden via de Website van AWVN. Na een 
schriftelijke selectie volgt een eerste oriënterend gesprek en mogelijk een aantal 
vervolggesprekken. 
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