
   

 

Werken aan vernieuwend werkgeven? 
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 werken bij die 

organisaties meer dan vijf miljoen medewerkers.  

 

Wij zijn op ons hoofdkantoor in Den Haag voor 32 uur per week op zoek naar een 

 

Business ondersteuner  
 

Werkzaamheden 

Samen met andere business ondersteuners ondersteun je adviseurs in de business – in 

jouw geval op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsverhoudingen - door te 

plannen en organiseren, te zorgen voor effectief informatie- en dossierbeheer en door 

het voorbereiden van offertes, presentaties en rapporten. Daarnaast ondersteun je één 

of meerdere directeuren wat betekent dat ook (complex) agendabeheer tot je 

takenpakket behoort en dat je deze werkzaamheden daar waar mogelijk zoveel mogelijk 

voorbereidt. Verder fungeer je als super user op een of twee applicaties en ben je 

daarmee aanspreekpunt voor collega business ondersteuners en adviseurs. Tot slot 

lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering van business support op het 

gebied van commerciële ondersteuning en kort cyclisch werken (zie ook hierna). 

 

Bijdrage aan verdere professionalisering van Business Support 

Je werkt in teamverband met andere business ondersteuners (team van zo’n 20 

mensen) aan het verder professionaliseren en vernieuwen van Business Support, door 

het initiëren van verbeteringen, het monitoren en implementeren van (nieuwe) 

processen en werkwijzen. Een voorbeeld van zo’n verbetering is de LEAN teamstart 

waarmee je in het team wekelijks de werkzaamheden start. Een andere ontwikkeling is 

dat de medewerkers van de Business Support naast het verrichten van algemene 

ondersteuning worden ingezet op eigen kwaliteiten in de richting van commerciële 

ondersteuning.  

 

Profiel 

Wij zoeken een enthousiaste collega die ruime werkervaring heeft in business 

ondersteuning van professionals en vooral op het vlak van commerciële ondersteuning. 

Een business ondersteuner die zaken snel doorziet, verbanden legt, overzicht behoudt 

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

teamverband te werken zowel met collega business ondersteuners als met de 

professionals van de diverse teams. Je hebt geen moeite met de hybride aard van de 

diverse werkzaamheden. 

 

Verder verwachten we dat je: 

- over een flexibele instelling en proactieve houding beschikt; 

- eigenaarschap toont; 

- resultaatgericht bent; 



   

 

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

gericht bent op samenwerking. 

 

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; 

- ervaring met commerciële ondersteuning. 

 

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 onze website www.awvn.nl. We horen 

graag wat je aanspreekt in de rol, waarom dat je past wat maakt dat je kiest voor AWVN. 

 

Vragen? 

Neem contact op met op Nicolien Stolwijk, Manager Business Support, 06 38 77 37 05 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.oskam@awvn.nl 
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