
 

AWVN: 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 team Data en Digitale Dienstverlening (DDD) op het hoofdkantoor in Den Haag zoeken wij 

een junior/medior Data Steward (32- 40 uur p/w) 

 

Introductie  

Wil jij werken voor een maatschappelijk relevante organisatie in intensief teamverband? Lijkt het jou 

interessant om te werken met actuele sociaal-economische gegevens die wekelijks in het nieuws 

genoemd worden? Wil je proactief over Data Governance nadenken? Dit alles en meer is mogelijk in 

de functie van Data Steward binnen ons team Data en Digitale Dienstverlening bij AWVN!  

Wat houdt de functie in? 

Als Data Steward bij AWVN lever jij een enorm belangrijke bijdrage. Je beheert data, bewaakt de data 

kwaliteit en adviseert collega’s over data. Daarnaast werk je mee aan dataproposities voor de leden 

van AWVN en de media. De gegevens van AWVN komen namelijk wekelijks in het nieuws en zijn 

onder andere belangrijk voor onze woordvoering. Zo werk jij mee aan maatschappelijke thema’s die 

actueel zijn, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en gelijke beloning. Het samenwerken en ontwikkelen 

doe je in een bevlogen team van 12 collega’s, dat wordt aangestuurd door de programmamanager 

DDD. In jouw functie krijg je veel vrijheid om te werken met nieuwe technologieën en krijg je ruimte 

voor eigen vormgeving hierin.  

Wat voor iemand zoeken we? 

We zijn op zoek naar een proactieve Data Steward met analytisch vermogen. Als Data Steward bij 

AWVN begrijp je hoe data door een organisatie loopt en haal je plezier uit het adviseren van je 

collega’s over data. Je bent dan ook het aanspreekpunt in onze organisatie voor alle data 

gerelateerde zaken en bijbehorende governance processen. Daarnaast kun jij je vinden in onze 

samenwerkwaarden: Vanuit gelijkwaardige relaties, vanuit ieders talent, met plezier, samen 

verantwoordelijk voor resultaat en blijvend in ontwikkeling. 
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Wat worden jouw werkzaamheden? 

o Zicht houden op zowel beschikbare als ontbrekende data en het signaleren van externe 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de data  

o Verzamelen, verwerken en vastleggen van data  

o Doen van processenvoorstellen 

o Focussen op het borgen van de datakwaliteit 

o Meewerken aan dataprojecten en dataproposities  

o Communiceren over de data (afstemmen van datakwaliteit en verbeterinitiatieven met data manager 

en data eigenaar, adviseren en ondersteunen van collega’s in hun gebruik van data) 

 

Wat vragen we aan kennis en ervaring?  

o Analytisch vermogen 

o Inzicht in en affiniteit met data 

o Een relevante afgeronde opleiding 

o Bij voorkeur heb je al een aantal jaar werkervaring als Data Steward 

o Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

 

Wat kun je van ons verwachten?  

Werken bij AWVN betekent voor jou dat we investeren in jouw werkplezier, jouw vitaliteit en 

ontwikkeling. Je komt te werken in een gezellig team met behulpzame collega’s. Daarnaast krijg je van 

ons uiteraard een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden: 

o Brutosalaris tussen de €2800,- en €4000,-, gebaseerd op jouw kennis en ervaring 

o Standaard 30 vakantiedagen 

o PKB-budget van 21,4% 

o Fit for Work budget 

o Werklaptop en werktelefoon 

o Collectief opleidingsbudget 

o De mogelijkheid om hybride te werken 

o Thuiswerkfaciliteiten 

 

Is dit een baan voor jou? 

Upload je motivatie en CV via onze website. Je ontvangt een sollicitatiebevestiging per mail. Wij 

nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op.  

 

Heb je vragen?  

Stel ze gerust! Neem contact op met Femke de Waard, HR Adviseur, op 06-43363448 of 

f.waard@awvn.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bas van 

Baar, b.baar@awvn.nl.   

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

https://www.awvn.nl/vacatures/
mailto:f.waard@awvn.nl
mailto:b.baar@awvn.nl

