
   

 

 
 
Is vernieuwen ‘jouw ding’? 
 

Werkgeversvereniging AWVN gelooft in voortuitgang 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 24 uur per week op zoek naar een  

 

 
medewerker servicedesk Tiptrack (m/v)  

 

 
 
Werkzaamheden 
Als medewerker servicedesk Tiptrack ben je medeverantwoordelijk voor de service/klantbeleving, 
waarbij jij de focus hebt op het aannemen, registreren, prioriteren en oplossen van incidenten. 
Daarnaast bewaak je de voortgang en de afhandeling van tickets. Tiptrack is een online platform 
en app waarmee iedereen grip kan krijgen op zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Je spreekt 
rechtstreeks met de gebruikers van Tiptrack. Indien nodig schakel je een specialist in. Je 
signaleert mogelijke (proces)verbeteringen, voert verbeteringen uit en rapporteert analyses en 
bevindingen.  

 

 

Wie ben jij? 
We zijn op zoek naar een enthousiaste teamplayer. Je bent een volwaardig gesprekspartner 
zowel voor je interne als externe contacten en beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden. Je hebt een open houding, bent nieuwsgierig, digitaal vaardig en bent zeer 
klantvriendelijk. Je bent een student HRM, Informatica of Communicatie, die de bachelorfase 
heeft afgerond.  
 
Waarom je bij AWVN wilt werken? 
Je kunt bij AWVN werken in combinatie met een (deeltijd)studie en zo tegelijkertijd relevante 
werkervaring opdoen.  
 

Wat bieden we? 
Bij AWVN vind je een uitdagende, maatschappelijk relevante functie ( op tijdelijke basis) in een 
dynamische kennisintensieve omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn passend. 
 

Zin in deze uitdaging? 
Informatie over AWVN kun je vinden op www.awvn.nl. Voor vragen kun je bellen met Nicolien 

Stolwijk, Manager Business Support, n.stolwijk@awvn.nl, 06 38 77 37 05 

 

Sollicitatieprocedure   
Je motivatie en CV kun je online uploaden via de website van AWVN.  

 

http://www.awvn.nl/
mailto:n.stolwijk@awvn.nl

