
 
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 adviesteam Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen  een  

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen 

(32 - 40 uur p/w) 
 

Introductie 

Ons team adviseert (middelgrote en grote) organisaties bij de vormgeving van hun HR-beleid, met als 

specialisatie arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Je realiseert het gehele proces van 

onderhandelingen voor nieuwe cao’s en gaat in gesprek over actuele thema’s als hybride werken, 

arbeidsmarktkrapte en performance management.  Vernieuwend werkgeven is daarbij leidend.   

  

De adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen vervult de rol van 

contactpersoon/accountmanager voor een groep leden. Naast je eigen expertise zet je ook andere 

AWVN-specialisten in. Dat kunnen specialisten zijn op het gebied van pensioenen, 

arbeidsverhoudingen, juridische zaken, belonen, duurzame inzetbaarheid, organisatieadvies en 

inclusief werkgeven. Hiermee realiseer je HR advies in de breedte.     

 

Wat houdt de functie in?  

De functie is een combinatie van inhoudelijk advies, procesbegeleiding van projecten en 

relatiebeheer. Je bent een vertrouwde en gerespecteerde gesprekspartner van onze klanten; hierdoor 

zien zij AWVN als betrouwbare en logische partner op het gebied van HR, arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsverhoudingen. 

 

Door samenwerking met collega specialisten kun je optimaal adviseren en lukt het de relatie met 

klanten te verstevigen en dienstverlening uit te bouwen.  Je bent actief in relevante netwerken: in de 

sector, regio of de eigen netwerken van AWVN.  Deze uitdagende functie is voor iemand met brede 

HR ervaring of iemand die vanuit de consultancy wil overstappen naar een organisatie waarin je 

toewerkt naar een op maat gemaakt klantresultaat in een breed maatschappelijk georiënteerde 

omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Jouw profiel? 

• Academisch werk- en denkniveau. 

• In staat een onderbouwde opinie te vormen en die met overtuigingskracht uit te dragen. 

• Sparringpartner voor HR, directies en medezeggenschap in complexe situaties.  

• Aantal (8 a 10 jaar) ervaring in HR, arbeidsvoorwaarden of arbeidsverhoudingen. 

• Communicatief vaardig; stevig en integer in contact in onderhandelingen en in teams. 

• Heeft actuele kennis van HR (innovaties) en is ontwikkelgericht. 

• Affiniteit met het integreren van (kwantitatieve) data in advisering.  

• Bouwt een relevant netwerk op en verder uit.  

• Vindt het leuk complexe zaken helder uit te leggen aan anderen, zowel individueel als in 

groepen, online en offline, mondeling en schriftelijk. 

• Communiceert op aansprekende wijze in woord en geschrift in het Nederlands. Vaardigheid in 

het Engels is een pre.   

• Ervaring met projectmatig werken, coördinerende ervaring is een pre. 

  

Ons aanbod?  

Werken met een grote diversiteit aan werkgevers met maatschappelijk relevante HR vraagstukken. 

Daarbij werk je samen met enthousiaste collega’s en (HR) experts uit verschillende andere disciplines 

om vernieuwend en waarden gedreven werkgeven verder te ontwikkelen.   

 

De functie kan voor 4 of 5 dagen per week worden ingevuld. Daarnaast kennen we wederzijdse 

flexibiliteit;  binnen AWVN is er veel flexibiliteit in werken, inclusief werken vanuit huis en regelmatig op 

verschillende locaties in het land. De rol vraagt daarnaast om flexibiliteit (bijvoorbeeld tijdens cao 

processen) en mobiliteit.   

 

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 

nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op.  

 

Heb je vragen?  

Neem contact op met Selma Oskam, HR Business Partner. S.oskam@awvn.nl of 06-23 61 52 34 

 

2 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 1 
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