
 

Senior Adviseur Belonen, dit is je uitdaging 

Ben jij maatschappelijk betrokken, geloof jij in vernieuwend werkgeverschap en heb 
je ruime ervaring met het adviseren van directies over compensation & benefits? Hou 
je van afwisseling in je vak en wil je verschillende bedrijfstakken écht verder helpen 
met gedegen advies? Dan hebben wij een prachtige baan voor jou!  

Voor het groeiende beloningsadviesteam van werkgeversvereniging AWVN zoeken 
wij een ervaren Senior Adviseur Belonen. Een belonings- en 
arbeidsvoorwaardenexpert die inhoudelijk sterke adviezen geeft, helicopterview 
houdt in alle projecten en innovatiekracht meebrengt voor de meer dan 5 miljoen 
medewerkers van de leden van werkgeversvereniging AWVN.  

Als Senior Adviseur Belonen heb je de volgende 
verantwoordelijkheden: 

• Adviseren van aangesloten werkgevers over de ontwikkeling van hun 
organisatie en de innovatie van beloning en arbeidsvoorwaarden voor hun 
medewerkers in het bijzonder; 

• Initiëren, coördineren, analyseren en toelichten van (sector) benchmarks en 
surveys met behulp van de omvangrijke AWVN-beloningsmonitor; 

• Adviseren bij, analyseren en doorrekenen van 
arbeidsvoorwaardenvergelijkingen en harmonisaties bij fusies en overnames; 

• Actief bijdragen aan de verdere digitalisering en vernieuwing van de AWVN-
dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van marktconforme beloning, 
competentiebeloning en equal pay; 

• Bijhouden van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en innovaties 
kunnen vertalen naar de vraag van de werkgevers; 

• Actief onderhouden van contacten met AWVN-leden, werven van deelnemers 
aan nieuwe beloningsonderzoeken en bijdragen aan de verdere groei van 
opdrachten voor AWVN; 

• Samenwerken met de andere teams binnen AWVN op het gebied van 
arbeidsverhoudingen, pensioenen, functiewaardering, HR-innovatie etc.  

 
In deze rol rapporteer je aan de Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid.  

 

De uitdaging ga je aan bij AWVN 

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland met ruim 750 
ondernemingen en bedrijfstakken als hun leden. Samen werken bij die organisaties 
meer dan 5 miljoen werknemers. Vanuit hun moderne kantoor op loopafstand van 
Den Haag CS werken de ca. 180 AWVN-collega’s met veel toewijding en 
betrokkenheid aan de vooruitgang voor hun leden door vernieuwend werkgeven en 
constructieve arbeidsverhoudingen.  

Het kantoor is perfect bereikbaar met openbaar vervoer en auto. Parkeren kan in de 
AWVN-parkeergarage.  



Van het opzetten van nieuwe beloningsbenchmarks en nieuw beloningsbeleid, tot het 
adviseren bij harmonisatietrajecten en digitaliseren van de AWVN-dienstverlening, 
het team van tien gedreven collega’s binnen de beloningsadviestak zet zich voor de 
volle 100% in voor werkgevend Nederland en hun medewerkers.  

AWVN-beloningsadvies werkt nauw samen binnen het team en met de andere teams 
om zo het beste advies aan de leden te kunnen geven. Dit doen zij met oog voor 
kwaliteit, sterk cijfermatig inzicht en met behulp van de grootste beloningsdatabase 
van Nederland.  

De vacature biedt meer dan alleen een uitdaging: 

• Grote diversiteit aan werkgevers met maatschappelijk relevante vraagstukken;   
• Veel flexibiliteit, mogelijkheid om parttime en deels vanuit huis te werken; 
• Maatschappelijk betrokken, enthousiaste collega’s met liefde voor het vak; 
• Samenwerken met veel C&B-vakgenoten binnen een organisatie van professionals, 

waar je kunt blijven leren van de diverse opdrachten en van collega’s;  
• Marktconform salaris plus benefits, waaronder een auto, individueel keuzebudget en 

30 vakantiedagen. 

Dit breng jij mee voor de vacature Senior Adviseur 
Belonen: 

• Relevant Bachelor- of Masterdiploma met ruime werkervaring in het beloningsveld, 
bij voorkeur vanuit een externe adviesrol of binnen uiteenlopende organisaties; 

• Aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van benchmark / sector 
onderzoeken, het integreren en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden na fusies en 
overnames en het geven van solide berekeningen en adviezen over beloningsbeleid, 
individuele pakketten, functiewaardering etc.; 

• Excellente cijfermatige en analytische vaardigheden, uitstekende rekenmodellen- en 
Excelskills en bij voorkeur ervaring met digitalisering; 

• Innovatiekracht, stevige adviesvaardigheden, enthousiaste netwerker; 
• Klant- en teamgericht, affiniteit met maatschappelijke relevantie, nieuwsgierig, hands-

on en ondernemend; 
• Beschikbaar voor minimaal 4 dagen per week, qua locatie zowel bij de leden in het 

land als ca. 2 of 3 dagen per week vanuit het kantoor in Den Haag.  

Solliciteren naar de vacature Senior Adviseur 
Belonen? 

Dat kan! Als je jezelf herkent in de vacatureomschrijving en van een uitdaging houdt, 
ontvangen we graag je cv en motivatie. Upload deze meteen via onze online 
omgeving RAY. Je kunt erop rekenen dat je binnen één week een reactie op je 
sollicitatie ontvangt. 

Nieuw bij Rvdb? Wanneer je solliciteert, maken wij direct een account voor je aan in 
RAY, een platform waarin jij centraal staat. Hierin wordt het nog makkelijker om een 
fantastische baan te vinden, mede omdat ook alle andere HR-vacatures van 
Nederland daarin verzameld zijn. 



Nog vragen? 

Onze collega Mirjam Honders neemt alle tijd om antwoord te geven via 06 15276582 
of m.honders@rvdb.nl. 

P.S. Rvdb ondersteunt AWVN exclusief in deze procedure. Reacties van andere 
bureaus worden niet op prijs gesteld door onze opdrachtgever; en zij sturen hun 
reacties door aan Rvdb. Je kunt ons rechtstreeks benaderen voor al jouw vragen. 
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