
 
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 Belonen een  

Beloningsadviseur (32 - 40 uur p/w) 

 
 
 

Introductie 
Ons team Belonen richt zich op het vertalen van beloningstrends en data naar de praktijk van 
werkgevers. Bijvoorbeeld rondom actuele thema’s zoals arbeidsmarktkrapte, equal pay en innovaties in 
belonen met aandacht voor waardering van medewerkers. Dit vraagt van het team belonen om duiding 
te geven en koers waar het gaat om het maken van keuzes en nemen van risico’s. We hebben een rijke 
databron waarmee we goed kunnen benchmarken en geven invulling aan beloningsbeleid dat past bij 
het werkgeverschap dat onze leden willen vormgeven. Onze adviseurs zijn daarin sparringpartner voor 
zowel werkgevers als collega’s die vormgeven aan arbeidsvoorwaardenregelingen en cao’s.   
 
Wat houdt de functie in? 

• Het analyseren van arbeidsvoorwaarden en (meedenken in) oplossen van 
beloningsvraagstukken met behulp van data en benchmarks. Denk hierbij aan zaken als 
marktconforme beloning, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, en equal pay.  

• Het maken van  scherpe analyses en betekenis toevoegen aan de data passend bij de context 
van de organisatie, en in contact blijven met de organisaties.  

• (Branche)organisaties adviseren en motiveren om zich bij beloningsvraagstukken te laten 
ondersteunen door AWVN, deel te nemen aan beloningsonderzoeken en hun beloningsdata 
te delen.   

• Kansen signaleren voor verdere dienstverlening van AWVN en daarin effectief samenwerken 
met de experts op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsvoorwaarden en functiewaardering. 
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Jouw profiel? 

• Ervaring met het geven van advies op beloningsgebied, waaronder harmonisaties en 
benchmarks. 

• Minimaal een Bachelor diploma. 
• Makkelijk in contact met diversiteit aan gesprekspartners (Directie, HR-experts, data-

specialisten). 
• Commercieel inzicht met het oog op bijdragen aan het verwerven van opdrachten door het 

herkennen van kansen en onderhouden van relaties. 
• Gevoel voor beloningsverhoudingen en kennis van beloningsonderwerpen als jaarinkomen, 

variabele beloning, arbeidsduur, pensioenkenmerken, leaseauto en ploegendiensten. 
• Zeer goede cijfermatige en analytische vaardigheden; Excel skills, in staat om databestanden 

aan elkaar te koppelen, data-kwaliteit te bewaken, rekenmodellen te begrijpen en modellen op 
maat te bouwen.  

• 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. 

• Ervaring met projectmatig werken. 
• Werkt graag samen in (multidisciplinaire) teams  

 
 
Ons aanbod?  
Grote diversiteit aan werkgevers met maatschappelijk relevante (belonings)vraagstukken en 
doorgroeimogelijkheden voor jou als adviseur. Daarbij werk je samen met tien enthousiaste  
beloningsexperts en (HR) experts uit verschillende andere disciplines om 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 en regelmatig op verschillende locaties in het land.   

 

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 met Rebecca Ramakers, 
Beloningsadviseur ramakers@awvn.nl of 06-22241933 
 

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