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 hoofdkantoor in Den Haag zoeken wij een

Medewerker AWVN Werkgeverslijn

(24 uur p/w)

Wat ga je doen?
De AWVN Werkgeverslijn is de Helpdesk van AWVN en beantwoordt de vragen van onze leden. Zij
kunnen hun arbeidsvoorwaardelijke en/of arbeidsrechtelijke vragen vrijblijvend voorleggen in een korte
telefonische consultatie. Als medewerker van AWVN-Werkgeverslijn ben je verantwoordelijk voor het
aannemen en verwerken van deze vragen. Je beantwoordt de vragen zoveel mogelijk zelf. Complexe
vragen kan je doorsturen naar één van de meer dan 100 specialisten van AWVN. Ook bewaak je dat
de bellers tijdig antwoord krijgen. Verder verleen je als medewerker van AWVN-Werkgeverslijn support
aan gebruikers van online applicaties. Tot slot ondersteun je advocaten en andere collega's bij
uitzoekwerk.

Wat vragen we van jou?
Je bent een student rechten die de WO bachelor fase heeft afgerond (of in afrondende fase) en hebt
affiniteit met het arbeidsrecht. Je wordt enthousiast van het werken in een team en je fungeert graag
als een volwaardige gesprekspartner voor zowel je interne als externe contacten. Je bent klantgericht
en kan makkelijk schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden en bent flexibel. Deze baan bij AWVN kun je goed combineren met een
(deeltijd)studie en zo alvast praktische ervaring opdoen.

AWVN als werkgever
Bij AWVN vind je een uitdagende, maatschappelijk relevante functie (op tijdelijke basis) in een
dynamische, kennisintensieve omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn passend. 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.
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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, op 06-23615234 of S.Oskam@awvn.nl.
Het streven is om het selectieproces in korte tijd te doorlopen.

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