
 
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. 
 
 
 
Wij zoeken voor ons team Juridische Zaken op het hoofdkantoor in Den Haag een  

Arbeidsrechtjurist (32 - 40l uur p/w) 

 
 
 

Introductie 
Ons team Juridische Zaken richt zich op het vertalen van arbeidsrechtelijke ontwikkeling naar de praktijk 
van werkgevers. Bijvoorbeeld rondom actuele thema’s zoals het werkgeven in tijden van corona 
(juridische aspecten van thuiswerken en vaccinatiestatus werknemers), de opkomst van de 
platformeconomie en het concurrentiebeding. Regelgeving en de praktijk zijn niet altijd volledig op elkaar 
afgestemd. Het team Juridische Zaken geeft duiding en koers waar het gaat om het maken van keuzes 
en nemen van risico’s. Onze juristen zijn daarin sparringpartner voor werkgevers en collega’s. Het team 
functioneert als juridisch geweten en is door het uitstekende netwerk doorgaans als eerste geïnformeerd 
over komende ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving  
 
Wat houdt de functie in? 

• Je ontwikkelt op je portefeuilles visies die niet alleen betrekking hebben op het huidige recht, 
maar ook gewenste toekomstige ontwikkelingen. Hiermee beïnvloed je het gedrag van 
werkgevers, de inhoud van cao’s en de totstandkoming van wet- en regelgeving.   

• Je vertaalt (nieuwe) wet- en regelgeving en jurisprudentie naar de praktijk van werkgevers. Je 
schrijft white-papers en geeft trainingen en webinars.   

• Je bent als expert op (deelgebieden van) het arbeidsrecht adviseur voor collega’s en leden bij 
complexe vraagstukken.  

• Tot je portefeuille behoort in ieder geval het algemene arbeidsrecht, arbeid- en zorg en het 
ontslagrecht.  

 
 

  

1 



 
Jouw profiel? 

• Minimaal vijf jaar relevante ervaring als arbeidsrechtjurist. 
• Kan juridische ontwikkelingen vertalen naar de praktijk van werkgevers en collega’s. 
• Overziet de bredere context waarin (juridische) ontwikkelingen plaatsvinden en houdt van de 

complexiteit van sociaal-juridische vraagstukken.  
• Kan zich gemakkelijk nieuwe (juridische) materie eigen maken op expertmatig niveau.  
• Vormt zich gemakkelijk een onderbouwde opinie en draagt deze met overtuigingskracht uit. 
• Communiceert op aansprekende wijze in woord en geschrift in het Nederlands. Vaardigheid in 

het Engels is een pre.   
• Vindt het leuk complexe zaken helder uit te leggen aan anderen, zowel individueel als in 

groepen, online en offline.  
• Bouwt een relevant netwerk op en oefent via dat netwerk invloed uit op wet- en regelgeving.  
• Agendeert proactief ontwikkelingen en thema’s relevant voor werkgevers. 
• Werkt graag samen in (multidisciplinaire) teams.  

 
 
Ons aanbod?  
Bij kennisorganisatie AWVN werken ongeveer 150 hoogopgeleide professionals, die kwalitatief 
hoogwaardige dienstverlening leveren. Jij gaat samenwerken met (HR) experts uit verschillende 
disciplines en vernieuwend en waardegedreven werkgeven handen en voeten geven.   
 
De functie kan voor 4 of 5 dagen per week worden ingevuld. Binnen AWVN is er veel flexibiliteit in 
werken, inclusief werken vanuit huis. Je standplaats is het hoofdkantoor van AWVN in Den Haag.   

 

Wat kun je van ons verwachten?  
In een veerkrachtige, productieve en inclusieve samenleving doet iedereen mee. Dit zien we ook 
graag terug in onze organisatie. Daarom investeren we o.a. in het werkplezier, de vitaliteit en 
ontwikkeling van onze collega’s. 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 Selma Oskam, HR Business Partner. S.oskam@awvn.nl of 06-23 61 52 34 
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen Judith van der Hulst, Directeur 
Beleid & Advies. hulst@awvn.nl of 06-22 24 25 32  

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


