
 
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. 
 
 
 
Voor ons pensioenteam op het hoofdkantoor in Den Haag zoeken wij een 

Ervaren Pensioenjurist (32-40 uur p/w) 

 
 
 

Introductie 
Het team Pensioenadvies bestaat uit vier pensioenadviseurs en twee pensioenjuristen en wordt 
uitgebreid naar acht deskundigen. Vanuit dit team wordt nauw samengewerkt met de ca. twintig 
AWVN accountmanagers. De lijnen zijn dus kort en de samenwerking tussen collega’s is nauw (het 4-
ogen principe). 

 

Wat houdt de functie in? 
Pensioen staat volop in de belangstelling. De nieuwe Wet toekomst pensioenen (WTP) werpt z’n 
schaduwen vooruit en leidt tot een ingrijpende wijziging van ons pensioenstelsel. Meer dan ooit 
hebben onze leden, bedrijftaksectoren, werkgevers en hun werknemers behoefte aan deskundige en 
onafhankelijke advisering. Daar zorgt het team Pensioenadvies van Werkgeversvereniging AWVN 
voor. AWVN Pensioenadvies staat voor werkbare en bestendige oplossingen vanuit een 
professionele, no-nonsense benadering van de pensioenvraagstukken waarvoor werkgevers zich 
geplaatst zien. De vraag naar gedegen advies is groot en neemt de komende jaren alleen maar toe. 
Dat geldt in het bijzonder ook voor pensioenjuridisch advies. 
 
Wat voor iemand zoeken we? 
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die gedegen pensioenjuridisch advieswerk wil combineren 
met praktische pensioenadvisering. Van belang is dat je de adviestrajecten zelfstandig kunt uitvoeren 
en hierin ruime ervaring hebt opgedaan. Verder ben jij in staat om tot op directieniveau leden te 
adviseren. Je zorgt voor verbinding tussen alle betrokken stakeholders, waaronder werkgevers, 
ondernemingsraden, vakorganisaties, medewerkers en pensioenuitvoerders. .   

  



 
Wat worden jouw werkzaamheden? 

• Je bent uitstekend op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en vertaalt deze kennis 
naar gedegen adviezen (zowel schriftelijk als mondeling) aan klanten. 

• Je adviseert AWVN-leden bij pensioenjuridische vraagstukken, onder meer over het op 
juridisch sluitende wijze aanpassen van de pensioenregeling, het contracteren van 
pensioenuitvoerders, maar ook over de pensioen juridische gevolgen bij fusies, afsplitsing en 
reorganisaties, verplichtstelling en werkingssfeer.  

• In je advisering over pensioen sla je ook de brug naar arbeidsrecht, cao-recht, 
medezeggenschapsrecht, fiscaal recht en de Wet op het financieel toezicht; 

• Je volgt de actuele wetgeving op pensioengebied op de voet en informeert werkgevers, 
sectoren en de interne organisatie over deze ontwikkelingen. 

• Je draagt bij aan de vorming van pensioenbeleid en wet- en regelgeving, onder meer als het 
gaat over de implementatie van de Wet toekomst pensioenen. 

• Je treedt naar buiten namens AWVN Pensioenadvies en bepaalt zo mede het gezicht. Zo 
verzorg je presentaties, je neemt als spreker of deelnemer deel aan seminars en levert 
content aan voor nieuwsbrieven en andere publicaties. 

• Binnen het team AWVN Pensioenadvies werk je nauw samen met de pensioenadviseurs aan 
klantopdrachten. Daarbij onderhoud je ook rechtstreeks contacten met relaties en 
pensioenuitvoerders (verzekeraars en pensioenfondsen). 

• Binnen AWVN werk je op het arbeidsvoorwaardelijke domein ook samen met de 
accountmanagers, arbeidsvoorwaardenadviseurs, arbeidsrechtjuristen, -advocaten en 
fiscalisten.   

 
Wat vragen we aan kennis en ervaring?  

• Juridische WO opleiding met bij voorkeur ook het CPL diploma  
• Minimaal 8 jaar relevante werkervaring als pensioenjurist 
• Relevante pensioenopleidingen en up to date Wft-diploma's 
• Affiniteit met fiscaal recht 
• In staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te acteren en je bent een 

volwaardig gesprekspartner op boardroom niveau 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels 
• Zeer consciëntieus en je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je adviezen 
•  Zelfstandig, proactief en flexibel 

 

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? 
AWVN heeft deze vacature exclusief uit handen gegeven aan Groen Van Solinge 
www.groenvansolinge.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aad Groen 06-17448786. 
Je sollicitatie kun je sturen naar agroen@groenvansolinge.nl. 
 
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 Maarten 
Wals, Directeur Leden & Advies, op 06-22393947 of wals@awvn.nl.  

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


