
   

 

 

 

 

 
 
Is vernieuwen ‘jouw ding’? 
 

Werkgeversvereniging 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 32 uur per week op zoek naar een  

 

 

Business ondersteuner voor het advocatenteam  
 

 
Werkzaamheden 

Samen met een andere business ondersteuner ondersteun je het team van (arbeidsrecht) 

advocaten. Op dit moment zijn er 6 advocaten werkzaam, waarvan één tevens de (meewerkend) 

manager van de afdeling is. In principe werk je voor je eigen advocaten, maar i.v.m. 

parttimedagen werk je soms ook voor de andere advocaten. De werkzaamheden bestaan o.a. uit 

dossierbeheer, uitwerken van (digitale) dictaten, telefoonbeantwoording/ - afhandeling, 

agendabeheer, opstellen van (basis) juridische stukken, facturering, archivering dossiers, 

notuleren, postverwerking, e-mailverkeer. Sinds 2018 werken wij volledig gedigitaliseerd met het 

toegespitste advocatensysteem BaseNet. Er wordt gewerkt in informele sfeer. De aard en 

omvang van het werk vraagt een proactieve houding en een praktische en flexibele instelling. 

Intern onderhoud je contact met het team Business Support en met adviseurs voor o.a. het 

inplannen van afspraken.  

 

 

Bijdrage aan verdere professionalisering van Business Support 

Je werkt in teamverband met andere business ondersteuners (zo’n 20 collega’s) aan het verder 

professionaliseren en vernieuwen van Business Support, door het initiëren van verbeteringen, het 

monitoren en doorvoeren ervan. Een voorbeeld van zo’n verbetering is de LEAN teamstart 

waarmee je in het team tweemaal per week de werkzaamheden start.  

 
 

  



   

 

Profiel 
Wij zoeken een enthousiaste collega die ruime werkervaring heeft in business ondersteuning van 

advocaten, met kennis en inzicht ten aanzien van inhoudelijke werkzaamheden van de 

advocaten. Een business ondersteuner die zaken snel doorziet, verbanden legt, overzicht 

behoudt en voortgang borgt, die gevoel voor verhoudingen heeft en het plezierig vindt om in 

teamverband te werken.  

 
Verder verwachten we dat je:  

- over een flexibele instelling en proactieve houding beschikt 

- eigenaarschap toont  

- proactief opdrachten kan uitvoeren en ondersteuning biedt 

- werkzaamheden plant en overzicht behoudt over de diverse dossiers 

- gewend bent met veel accuratesse te werken 

- resultaatgerichtheid bent 

- uitstekend kunt acteren en communiceren op diverse niveaus in de organisatie 

 

Wat vragen we ? 

- opleiding op MBO/HBO niveau in secretariële omgeving; 

- minimaal 5 jaar ervaring in secretariële/business support functies; 

- ervaring met het doorvoeren van verbeteringen; 

- en ervaring in de advocatuur. 

 
 

Algemene info 
Bij AWVN vind je een uitdagende, relevante functie in een dynamische kennisintensieve en 

maatschappelijke omgeving. Daarbij past een eigentijds pakket arbeidsvoorwaarden. Deze 

functie bieden wij aan op basis van een tijdelijk contract. Er zijn mogelijkheden tot het volgen van 

aanvullende (in- en externe) opleidingen. 

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

 

Vragen? 
Neem contact op met op Saskia Breukels, Manager AWVN Advocaten, 06 20 599 508 / 

breukels@awvn.nl of Nicolien Stolwijk, Manager Business Support, 06 38 77 37 05 /  

n.stolwijk@awvn.nl . Het streven is om het selectieproces in korte tijd te doorlopen. 
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