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 Senior beleidseconoom (32-40u)
Functieomschrijving
Als Senior beleidseconoom volg je de actualiteiten in de wereld van werk op de voet en vertaal je
marco-economische ontwikkelingen, landelijk beleid en trends naar informatie voor collega’s en
leden. Je bent verantwoordelijk voor de op data gebaseerde inzichten die worden gepubliceerd in
het AWVN-data-portaal en geeft richting aan de datacollectie. Hiervoor volg je de cao-ontwikkelingen
op de voet. Je schrijft artikelen, geeft presentaties en draagt bij aan video’s met als doel om de
boodschap onder de aandacht van belanghebbenden en de media te brengen.
Je hebt een toonaangevende functie in het beleidsteam, want het werken mét en op basis van data
wordt binnen AWVN steeds belangrijker. Met behulp van jouw data-analyse ontwikkelt het team, dat
bestaat uit 6 adviseurs, de visie van AWVN op het gebied van werkgeven en kunnen standpunten
worden opgesteld. Actuele thema’s waar je aan kunt denken zijn de rol van de inflatie in het caooverleg, de gevolgen van de stijging van het wettelijke minimumloon voor werkgevers en
werknemers en de inhoud van cao’s en de arbeidsmarktkrapte. Je rapporteert aan de Directeur
Beleid & Advies.
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde relevante academische masteropleiding en hebt kennis van de macroeconomie
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Je bent een strategisch denker
Je hebt brede interesse in werkgeversthema’s en sociaaleconomische onderwerpen, je hebt
kennis van en/of affiniteit met arbeidsvoorwaarden en cao’s
Je hebt ruime ervaring met data-onderzoek en -analyse en infographics en bent creatief in
het op nieuwe manieren beschikbaar stellen van data
Je hebt gevoel voor verhoudingen in de overlegeconomie en het krachtenveld van sociale
partners
Je bent communicatief vaardig: je hebt het vermogen complexe thema’s makkelijk uit te
leggen in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden
AWVN investeert graag in jouw werkplezier, vitaliteit en ontwikkeling. Daarnaast krijg je uiteraard
een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, bestaande uit: een brutosalaris passend bij jouw kennis
en ervaring, standaard 30 vakantiedagen, PKB-budget van 21,4%, Fit for Work budget, werklaptop en
werktelefoon, collectief opleidingsbudget, de mogelijkheid om hybride te werken en verschillende
thuiswerkfaciliteiten. 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 via
https://polderbanen.nl/vacature/senior-beleidseconoom-32-40/. Voor meer informatie over de
functie kun je bellen met Mark Streuer of Evi Gasseling via 073-2032098.

