
  
 
 

 

Organisatie 

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, is met ruim 750 individuele 

ondernemingen en bedrijfstakken de grootste werkgeversvereniging van Nederland. Samen hebben 

zij zo’n vijf miljoen werknemers in dienst. AWVN adviseert werkgevers over de ontwikkeling van hun 

organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. De leden zijn zowel bekende, grote organisaties 

als AkzoNobel, ABN AMRO, KLM, KPN, NS Groep, Tata Steel, als middelgrote en kleine 

ondernemingen en brancheverenigingen. Daarnaast is AWVN als belangenbehartiger van 

werkgevend Nederland uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. AWVN heeft een unieke 

brugfunctie tussen enerzijds het centrale overleg in Den Haag en anderzijds het adviseren van de 

leden. AWVN gelooft in vooruitgang door vernieuwend werkgeven en werkt samen met haar leden 

aan het meest productieve, veerkrachtige en inclusieve land van Europa. Bij AWVN werken ongeveer 

150 hoog opgeleide professionals. Lees meer over AWVN 

Voor AWVN zoeken wij een Juridisch adviseur arbeidsrecht (32-40u) 

Functieomschrijving 

Als Juridisch adviseur arbeidsrecht houd je je bezig met het vertalen van arbeidsrechtelijke 

ontwikkelingen naar de praktijk van werkgevers en andersom. Daar waar regelgeving en praktijk niet 

volledig op elkaar zijn afgestemd geef jij sturing aan het beleid. Zo ben je niet alleen bezig met 

ontwikkelingen binnen het huidige recht, maar houd je ook bezig met gewenste toekomstige 

ontwikkelingen. Hiermee beïnvloed je het gedrag van werkgevers, de inhoud van cao’s en de 

totstandkoming van wet- en regelgeving.  

Je hebt regelmatig overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland, ministeries en vakorganisaties. Je 

neemt deel aan verschillende werkgroepen (o.a. binnen de SER en de Stichting van de Arbeid) en je 

schrijft white papers en notities. Daarnaast geef je trainingen en webinars. Thema’s waar je aan kunt 

denken zijn de uitwerking van het regeerakkoord in arbeidsrechtelijke regelgeving,  de juridisch 

aspecten van thuiswerken, en het concurrentiebeding. Ook intern ben je de expert op het gebied van 

arbeidsrecht en help je collega’s met complexe vraagstukken. Je komt te werken in het team 

Juridische zaken dat naast jou bestaat uit drie andere juridisch adviseurs.  

Functie-eisen 

• Je hebt minimaal vijf jaar relevante ervaring als arbeidsrechtjurist. 

• Je overziet de bredere context waarin juridische ontwikkelingen plaatsvinden en bent in staat 

om deze te vertalen naar de praktijk van werkgevers en collega’s. 

• Je houdt van complexe vraagstukken binnen jouw vakgebied en vindt het leuk dit helder uit 

te leggen aan anderen, zowel individueel als in groepen, online en offline. 

• Je kan nieuwe juridische materie snel eigen maken op expertmatig niveau.  

• Je communiceert op aansprekende wijze in woord en geschrift in het Nederlands. 

Vaardigheid in het Engels is een pre.  

• Je maakt makkelijk contact op verschillende niveaus met een diversiteit aan 

gesprekspartners.  

Arbeidsvoorwaarden 

Bij AWVN vind je een uitdagende, maatschappelijk relevante, dynamische en kennisintensieve 

https://www.awvn.nl/


  
 
 

 

omgeving. Daarbij passen goede arbeidsvoorwaarden. De functie is voor 32-40 uur en heeft een 

landelijk werkgebied met standplaats in Den Haag. 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.  

Standplaats 

Den Haag 

 

Interesse? 

AWVN laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m XX mei via 

www.polderbanen.nl/vacatures. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Mark 

Streuer of Evi Gasseling via 073-2032098. 
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