Ben jij geïnteresseerd in duurzame inzetbaarheid?
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 24 tot 32 uur per week op zoek
naar een

Stagiair(e) duurzame inzetbaarheid (m/v)
Je werkt samen met het team dat werkgevers adviseert over het effectief
positioneren van het HR-thema duurzame inzetbaarheid (DI) in hun
organisatie. De uitdagingen betreffen het samenstellen van een aanbod van
interventies, de implementatie van programma’s & tooling en communicatie
hierover. De stagiaire die we zoeken voegt waarde toe door het verzamelen en
aanbieden van achtergrondinformatie die precies aansluit op de behoefte van de
klant. Hiermee kunnen onze DI-adviseurs hun adviesgesprekken, offertes en
presentaties effectief inzetten. Mogelijk ga je zelf ook met klanten in gesprek.
AWVN heeft ruime ervaring met advisering over duurzame inzetbaarheid in een
breed scala aan sectoren en bedrijven. Ons team betrekt hierbij
wetenschappelijke inzichten en vertaalt deze naar de praktijk en andersom.
AWVN heeft een online tool Tiptrack ontwikkeld, waarmee medewerkers
gefaciliteerd worden om de eigen regie over hun loopbaan te voeren.

Verwachting en aanbod
Wij zoeken vooral Bachelor en /of Master studenten in hun (een na) laatste jaar
van hun studie (zoals Organisatie Psychologie, HRM, Communicatie,
Bedrijfskunde) die een werkstage eventueel combineren met het doen van
onderzoek (3 dagen meewerken, 1 dag onderzoek per week) en – op basis van de
meest recente kennis en ontwikkelingen – invulling geven aan de opdracht bij
AWVN.
Je vindt het leuk een brug te slaan tussen theorie en praktijk en verrast graag met
nieuwe informatie, bijzondere data en ‘out of the box’-denken. Je daagt ervaren
professionals uit hun aanpak te onderbouwen en faciliteert hen daarin met
evidence based voorstellen. Je communiceert makkelijk in het Nederlands, zowel
schriftelijk als mondeling. Wanneer je al ervaring hebt in marketing- of sales-rollen
is dat een pre. Graag ook affiniteit met HR online tooling & apps.

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

AWVN biedt bij voorkeur een stageplaats aan voor een periode van minimaal 6
maanden. Begeleiding en ontwikkelmogelijkheden maken onderdeel uit van het
aanbod. Je ontvangt een passende stagevergoeding en kunt deels vanuit huis
werken.
Informatie over AWVN kun je vinden op www.awvn.nl Voor vragen kun je contact
opnemen met Ditmer Rouwenhorst via d.rouwenhorst@awvn.nl. Je motivatiebrief
en cv kun je uploaden via de website van AWVN.
Na een eerste schriftelijke selectie volgt een gesprek met de betrokken manager
en / of senior DI adviseur. We willen graag op korte termijn starten.
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