
 
 
 

 Vooruitgang door vernieuwend werkgeven 

Wil jij bijdragen aan een innovatief platform voor 
duurzame inzetbaarheid?   
  
Tiptrack is een innovatief digitaal platform op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. Tiptrack stimuleert medewerkers om zelf 
meer aan het roer van hun loopbaan te gaan staan. In verband met 
het vertrek van een collega, hebben we een vacature voor  

  
projectleider implementaties Tiptrack  
 
 
 
Tiptrack is een onafhankelijke online dienstverlening voor werknemers en 
bestaat uit een webplatform en mobiele apps. Met tips, tools en een 
webshop waarin ontwikkeltrajecten zoals opleidingen aangeschaft kunnen 
worden, helpt Tiptrack medewerkers bij hun duurzame inzetbaarheid. O.a. 
KLM, Albert Heijn, Cargill en Hema werken met Tiptrack. 
Tiptrack is 100% dochter van AWVN, de grootste werkgeversvereniging 
van Nederland: ruim 750 individuele ondernemingen en bedrijfstakken zijn 
bij AWVN aangesloten. Samen werken bij die organisaties meer dan vijf 
miljoen medewerkers.  
  
De uitdaging  
De projectleider is integraal verantwoordelijk voor het inrichten van 
Tiptrack bij elk van de werkgevers die het platform (gaan) gebruiken. 
Tiptrack is een standaarddienstverlening met een beperkt aantal 
maatwerkoplossingen. Samen met je collega’s (adviseurs, marketing, 
communicatie, inkoop en ICT) realiseer je een soepele implementatie van 
voorbereiding, go-live tot service en upgrades.   
We zoeken iemand die affiniteit heeft met het implementeren van 
platformservices in een B2B(2C)-opzet, die het aanbod vanuit Tiptrack en 
vraag van de werkgever goed bij elkaar kan brengen. Iemand die zich als 
een vis in het water voelt bij het realiseren van deadlines en overzicht 
houdt bij veel parallelle processen. Een realist die gericht is op klanten en 
het creëren van oplossingen.  
 
De belangrijkste taken van de projectleider zijn:  

 samen met de klant de exacte inhoud en vorm van de 
technische dienstverlening van het platform afstemmen,  

 opstellen van het technische implementatieplan en 
verantwoordelijk voor een goede uitvoering daarvan, 

 stakeholdermanagement, zowel bij de klant als bij AWVN,  
 afstemming met collega’s van inkoop, datamanagement en 

servicedesk,  
 maatwerkwensen van klanten afstemmen met de product 

owner, 
 het eerste aanspreekpunt na implementatie voor werkgevers 

over de Tiptrack-dienstverlening. 



 
 
 

 Vooruitgang door vernieuwend werkgeven 

 
 
Het profiel  

 Ervaring met implementatie van systemen in diverse 
omgevingen. 

 HBO-werk- en denkniveau. 
 Servicegericht en teamspeler. 
 Zelfstartend, proactief, resultaat- en oplossingsgericht. 
 Prettige gesprekspartner voor werkgevers, ICT-ers, HR-experts, 

data-specialisten, ontwikkelaars online tooling.  
 Plezier ervaren in de operationele drukte en dynamiek die eigen 

is bij implementatie van nieuwe dienstverlening.     
 Vermogen de balans te vinden tussen maatwerk en 

standaardisatie.  
   
  
Algemene info   
De rol is op basis van 32-40 uur per week, deels flexibel in te vullen. 
AWVN is een landelijk werkende organisatie, standplaats is het 
hoofdkantoor in Den Haag. In deze rol ben je regelmatig op locatie bij 
klanten. Samen stemmen we een passende contractvorm en de 
arbeidsvoorwaarden af.   
  
  
Interesse?    
Kijk op www.tiptrack.nl voor meer informatie over het platform. Je motivatie 
en CV kun je uploaden via de website van AWVN. Na een schriftelijke 
selectie volgt een eerste oriënterend gesprek en een aantal 
vervolggesprekken. Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact 
opnemen met Steven Hubeek, product owner Tiptrack via 06-653323570 
of s.hubeek@awvn.nl of Selma Oskam, HR-adviseur, via 06-23615234, 
s.oskam@awvn.nl.   
  
 


