Bouw met ons verder aan hét netwerk voor werkgevers!
AWVN is met ruim 750 individuele ondernemingen en bedrijfstakken de grootste werkgeversvereniging
van Nederland. Samen werken we aan het meest productieve, veerkrachtige en inclusieve land van
Europa. AWVN gelooft in vooruitgang door vernieuwend werkgeven. Wij adviseren werkgevers over de
ontwikkeling van hun organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Daarmee raken wij meer dan
vijf miljoen medewerkers. In onze filosofie zijn constructieve arbeidsverhoudingen hierbij cruciaal.

Voor ons Beleidsteam op het hoofdkantoor in Den Haag zoeken wij een

Beleidsadviseur

(32- 40 uur p/w)

Introductie
AWVN is als adviseur op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen een betrokken
partner in de samenleving. We hebben een unieke brugfunctie tussen enerzijds het centrale overleg in
Den Haag met het kabinet en vakcentrales en anderzijds het adviseren van onze leden (vrijwel alle
bekende bedrijven en veel bedrijfstakken van Nederland).

Wat ga je doen?
Je maakt cijfermatige analyses over onderwerpen op het gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Met jouw analyses ondersteun je onze adviseurs in hun dienstverlening aan leden én
help je AWVN het beleid voor werkgevers te beïnvloeden. Ook vertaal je landelijk beleid en trends in de
wereld van werk naar relevante informatie voor leden. Je creëert zichtbare meerwaarde voor onze leden
doordat je helpt onze boodschap onder de aandacht van onze belanghebbenden en de media te
brengen. Dat doe je door artikelen te schrijven, maar ook door presentaties te geven en bij te dragen
aan video’s.

Wat vragen we van jou?
Je hebt overtuigingskracht en luistert naar je gesprekspartner met de intentie de ander echt te begrijpen.
Je bent een doener die abstract kan denken en van onderzoeken houdt. Je ziet patronen en kunt
verbanden leggen. Je voelt je thuis in de cijferwereld, bij beleidsnota’s én schrikt er niet voor terug om
een presentatie te geven in een ledennetwerk. Je vindt het leuk om (vaak met spoed) leden, collega’s
of journalisten te helpen aan relevante informatie en bent daarbij kort en bondig zonder volledigheid en
nauwkeurigheid uit het oog te verliezen.
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Wat doen wij?
In Nederland vallen ruim zes miljoen werknemers onder een cao. AWVN is betrokken bij circa twee op
de drie cao-onderhandelingen met vakbonden en bij arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met de
ondernemingsraad. Het Beleidsteam ontwikkelt de visie van AWVN op het gebied van werkgeven en
volgt nauwgezet de trends in de wereld van werk. Dat doen we door onder andere alle cao-akkoorden
die in Nederland worden afgesloten te monitoren en te analyseren en mede op basis daarvan
standpunten te ontwikkelen. Deze informatie delen we met onze leden, en ook met media, politici,
vakbonds- en beleidsmedewerkers. Soms trekken we op met vakbonden en andere
(werkgevers)organisaties. Soms gaan we alleen op pad. Ook de vorm waarin we onze boodschap
brengen, verschilt; soms in de vorm van ruwe data, infographics en artikelen, dan weer via presentaties,
blogs en video’s. De keuze voor de boodschap en vorm hangt telkens af van hoe het bijdraagt aan het
motto van AWVN: toonaangevend en vernieuwend werkgeven.

Wat worden jouw werkzaamheden?
o

Adviseurs en leden van AWVN van handzame informatie en analyses voorzien, met name over

o

cao’s en arbeidsvoorwaarden. Excel en QlikSense zijn hiervoor veelgebruikte programma’s.
Je voert cao-akkoorden in onze eigen database, vergelijkt ze en gaat op zoek naar trends.

o
o

Bijdragen aan het verbeteren van onze dataverzameling en onderzoeksmethoden.
Ontdekken en duiden van ontwikkelingen in de wereld van werk en van HR.

o

Maken van blogs, video’s, artikelen en presentaties over voor werkgevers actuele onderwerpen.

o
o

In gesprek gaan met leden en optreden in ledennetwerken.
Bijdragen aan de visie van AWVN op werk en werkgeven.

Wat zijn jouw groeimogelijkheden?
We zoeken iemand met een afgeronde universitaire of Hbo-opleiding (starter) en een paar jaar
werkervaring. Deze functie biedt veel kansen om je te ontwikkelen tot allround beleidsadviseur. Je begint
met ondersteuning in het cao-domein. Dit zal een belangrijk onderdeel van je portefeuille blijven, maar
gaandeweg zal er steeds meer gevraagd worden om bij te dragen aan innovatieve en actuele
beleidsprojecten.

AWVN als werkgever
In een veerkrachtige, productieve en inclusieve samenleving doet iedereen mee. Dit zien we ook
graag terug in onze organisatie. Wil je meer weten over AWVN als werkgever? Klik dan hier.

Is dit een baan voor jou?
Upload je motivatie en CV via onze website. Je ontvangt een sollicitatiebevestiging per mail. Wij
komen daarna zo snel mogelijk bij je terug.

Heb je 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 Anne Megens, op 06-53212631.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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