
GEZOCHT: Bestuursleden Jong AWVN  
 
Wil jij jouw HR netwerk en - kennis verbreden? HR collega’s inspireren? Weten hoe bedrijven 
met bepaalde vraagstukken omgaan? Ervaringen uitwisselen met anderen? Inzicht krijgen hoe en 
waarom de politiek invloed uitoefent op jouw werk als HR-professional? Dan zoeken wij jou! 
 
Wie zijn wij? 
Jong AWVN biedt haar netwerk een platform om op een laagdrempelige manier in contact te komen 
met jonge HR-professionals uit allerlei bedrijven en sectoren. Dat doen we door verschillende 
bijeenkomsten per jaar te organiseren, waarbij je kunt denken aan themabijeenkomsten met relevante 
sprekers, bedrijfsbezoeken en informele connects. Op die manier inspireren we HR-collega’s en 
wisselen we ervaring en kennis uit. Bovendien helpt het netwerk bij het aanscherpen van je mening en 
visie op HR-gerelateerde zaken. Zo hebben we in 2020 meerdere online evenementen georganiseerd 
voor onze Jong AWVN-leden, onder andere over de nieuwe wetgeving rondom geboorteverlof, het 
NOW-regelement en een podcast over de praktijk van werken en werkgeven in corona tijd.  
 
Daarnaast proberen we ook op verschillende niveaus het geluid van jonge werkgevers te laten horen 
aan de adviserende en besluitvormende organen (Sociaal Economische Raad, ministerie SZW etc.). 
Door bijvoorbeeld input te leveren op het voorstel van het nieuwe pensioenakkoord, maar ook door 
deel te nemen de Commissie Gelijke Kansen.  
 
Wie zoeken wij? 
Je bent: 

• Jonger dan 36 jaar 
• Minimaal twee jaar in dienst van een werkgever in het HR-werkveld 
• Breed geïnteresseerd in verschillende HR-onderwerpen en sociaaleconomische vraagstukken 
• In staat om over de HR-disciplines heen te kijken 
• Bereid om enige tijd te investeren in het besturen van Jong AWVN 
• Enthousiast, proactief en communicatief vaardig 

We zouden het gaaf vinden om een meer divers team te kunnen samen stellen. 
 
Wat ga je doen? 
Jong AWVN is druk bezig met het organiseren van allerlei evenementen, live en online, om zo de 
kennis te verbreden onder onze leden en het netwerk te vergroten. Als bestuurslid van Jong AWVN 
zet jij je in om verdere invulling te geven aan de evenementen, lever je input op wat er vanuit het 
netwerk komt en denk je mee over de vraagstukken die Jong AWVN krijgt voorgelegd vanuit de 
verschillende klankboardgroepen.  
 
Tijdsinschatting 

• Onregelmatige pieken en dalen (soms een paar uur per week, soms een paar uur per maand) 
• We vergaderen in principe 1x per 2 weken 
• Er zijn minimaal twee events per jaar  

 
Wat bieden we jou? 

1. Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van leiderschap en projectmanagement 
2. Een netwerk van HR professionals opbouwen 
3. In contact komen met de top van het Nederlandse bedrijfsleven en bestuurlijke organen 
4. Kennissessies vanuit AWVN over diverse HR thema’s 

 
Interesse? 
Je kunt je interesse kenbaar maken door uiterlijk 11 oktober een mail met een korte motivatie en cv op 
te sturen naar Koen van Schie-Akdaḡ (k.schie@awvn.nl). Als je nog vragen hebt kun je ook contact 
opnemen met Koen. Een kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  
 
We zien uit naar je reactie!  
 
Britt, Franca, Yvonne, Ingrid en Iris  
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