
   

 

 

 

 

Werken aan vernieuwend werkgeven 
Werkgeversvereniging AWVN gelooft in voortuitgang 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 op zoek naar 2 nieuwe collega’s voor 40 uur per week 

 

 

Pensioenadviseur Sr en Jr (m/v) 

 

 

Werkzaamheden 

Het team Pensioenadvies helpt werkgevers het beste uit hun arbeidsvoorwaarde pensioen te 

halen. Als pensioenadviseur maak je deel uit van dit enthousiaste team Pensioenadviseurs- en 

juristen. 

 

De dienstverlening van AWVN omvat alle facetten die bij pensioenvraagstukken aan de orde 

kunnen zijn. Binnen de pensioenadvieswereld onderscheidt AWVN Pensioenadvies zich 

nadrukkelijk door de overtuiging dat pensioenuitvoering en -techniek dienend en volgend moeten 

zijn. Anders gezegd: techniek is noodzakelijk, maar niet voldoende. AWVN Pensioenadvies staat 

voor werkbare en bestendige oplossingen vanuit een professionele, no-nonsense benadering van 

de pensioenvraagstukken waarvoor werkgevers zich geplaatst zien.  

 

AWVN Pensioenadvies beschikt daarbij over pensioenexpertise op het hoogste niveau en in alle 

facetten, maar zoals vermeld: als middel en niet als doel op zich. AWVN Pensioenadvies biedt 

haar dienstverlening vanuit een unieke en vooraanstaande positie in het hart van de ‘BV 

Nederland’ met ervaren adviseurs die hun sporen in de wereld van het pensioenadvies 

ruimschoots hebben verdiend. Vanuit onze rol verrichten we zowel werkzaamheden voor 

werkgevers met verzekerde regelingen als voor werkgevers met een pensioenregeling bij een 

(eigen) pensioenfonds. 

 

Functie 

Als junior pensioenadviseur werk je onder de eindverantwoordelijkheid van een senior 

pensioenadviseur mee aan diverse projecten voor onze leden en ben je verantwoordelijk voor 

allround werkzaamheden binnen de Pensioenunit van AWVN. Dit betekent dat je breed inzetbaar 

bent bij diverse operationele taken en support levert bij een breed scala aan projecten. Daarnaast 

zal je als specialist opereren als aanspreekpunt binnen de Pensioenunit voor diverse actuariële 

vraagstukken. Het is daarbij de eis dat je werkzaamheden verricht vanuit een solide basis op 

cijfermatig gebied. Deze rol past goed bij iemand die aan zijn/haar 2de baan begint na een start bij 

bijvoorbeeld een consultancykantoor en/of een traineeship. 
  



   

 

Van de senior Pensioenadviseur verwachten we dat je inhoudelijk in staat bent om de complexe 

pensioenmaterie toegankelijk te maken voor de brede doelgroep van leden, sociale partners en 

collega’s. Je kunt deze plaatsen en presenteren in de context van de brede en integrale 

dienstverlening van AWVN. Daarnaast ben je in staat om in het complexe veld van pensioenen 

met je collega’s een visie te ontwikkelen op dit terrein. Je bent goed in staat om opdrachten en/of 

projecten te acquireren. Het onderhouden van relaties en het kunnen omgaan met verschillende 

belangen en daarin acteren, ook in een politiek gevoelig krachtenveld, kent geen geheimen voor 

je. De senior functie is geschikt voor actuarieel geschoolden met meerdere jaren ervaring in de 

consultancy aan werkgevers.  

 

Profiel 

- Voor de Sr functie minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van pensioenadvisering. 

Ervaring in het onderhandelen met vakorganisaties, ondernemingsraad, verzekeraars en 

andere uitvoerders is gewenst.  

- Voor de Jr functie 1 tot 3 jaar werkervaring op het gebied van pensioenadvisering. 

 

Voor beide functies: 

- HBO/WO opleiding met – bij voorkeur – een beta achtergrond 

- Actuarieel rekenaar en bij voorkeur actuarieel analist is een pré 

- In het bezit van of bezig met WFT Pensioen 

- Goede kennis en beheersing van Microsoft Office (met name Excel) 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels 

- Klantgericht, analytisch en accuraat 

- Zelfstandig, proactief en flexibel 

 

Kortom: we zoeken een pragmatische en daadkrachtige adviseur die bereid is mee te bouwen 

aan een efficiënt werkend team dat samen beter wordt en meebeweegt met dat wat er op hen 

afkomt. Verbetervoorstellen voor ons team en voor de organisatie laat je niet liggen en bespreek 

je met collega’s en management. 

 

Algemene info 

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

maatschappelijke omgeving. Daarbij past een eigentijds pakket arbeidsvoorwaarden en zijn er 

mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling door opleidingen, coaching, 

samenwerking en diversiteit in het werk.  

In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden dat daarna kan worden omgezet in een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

AWVN streeft ernaar een afspiegeling van de maatschappij te zijn in de samenstelling van onze 

organisatie. 

 
Interesse 

Stuur voor 16 november 2020 je motivatie en CV via onze website 

https://www.awvn.nl/vacatures/ . 

Om te solliciteren gebruik je het online sollicitatieformulier onder de knop ‘Solliciteer nu’ 

rechtsboven op de AWVN site. 
 

Vragen 
Neem contact op met Ditte van Dulst, HR Business Partner, op 06-48430752 of d.dulst@awvn.nl  

Het streven is om het selectieproces in korte tijd te doorlopen. 

Voor meer inhoudelijke informatie kun je bellen met Maarten Wals 06-22393947. 

https://www.awvn.nl/vacatures/
mailto:d.dulst@awvn.nl

