
   

 

Ken jij de kracht van vernieuwend 
werkgeverschap? 
 

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 per direct op zoek naar een  

 

medewerker AWVN-Werkgeverslijn (m/v)  
24 uur per week 

kantoor Den Haag 
 

Als medewerker AWVN-Werkgeverslijn ben je verantwoordelijk voor het aannemen, verwerken 

van verschillende vragen op het terrein van het arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Ook 

bewaak je dat de bellers tijdig antwoord krijgen. Verder verstrek je algemene informatie over de 

dienstverlening van AWVN. Je beantwoordt de vragen zoveel mogelijk zelf. Complexe vragen 

kan je doorsturen naar een van de meer dan 100 specialisten van AWVN. Tot slot verleen je als 

medewerker AWVN-Werkgeverslijn support aan gebruikers van online applicaties.  

 

Wie ben jij ? 

We zijn op zoek naar een enthousiaste teamplayer. Je bent een volwaardige gesprekspartner 

zowel voor je interne als externe contacten en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden. Je bent een student rechten, die de bachelor fase heeft afgerond. Je bent in je 

studie vooral gericht op het arbeidsrecht. 

 

Waarom je bij AWVN wilt werken? 

Je kunt deze baan bij AWVN combineren met een (deeltijd)studie en zo alvast praktische 

ervaring 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. Wij nodigen 

werkzoekenden met een lichamelijke beperking van harte uit om te solliciteren. 

 

Zin in deze uitdaging? 

Informatie over de AWVN kun je vinden op www.awvn.nl Voor vragen kun je bellen met Milou 

Meijdam van de Werkgeverslijn, 070-8508713. 

 

Sollicitatieprocedure 

Je motivatie en CV kun je uploaden via de Website van AWVN.  

 

http://www.awvn.nl/

