Meer dan 250 werkgevers maken gebruik

Uw investering
Een licentie voor een jaar kost maximaal
€ 2.150 (excl btw).
AWVN-leden of leden van bij AWVN aangesloten brancheverenigingen betalen
maximaal € 1.095,-

van de AWVN-beloningsmonitor

Demonstratie
Bent u benieuwd naar
de werking van de
AWVN-beloningsmonitor?

De daadwerkelijke prijs is afhankelijk van de:
► keuze voor ontzorgservice
► hoeveelheid ingevoerde eigen werknemers
► kortingsafspraken met uw branchevereniging

Bekijk dan de demoversie op
beloningsmonitor.awvn.nl

Ontzorgservice & workshop
AWVN kan voor u het dataupload proces
overnemen. U betaalt dan voor een licentiejaar
€ 1.095,- of € 2.150,-.
AWVN verzorgt voor licentiehouders een gratis
workshop over het gebruik van de Beloningsmonitor, actuele data en locaties zijn te vinden
op de website van AWVN.
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AWVN-hoofdkantoor

Postadres
		

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Postbus 93050
2509 AB Den Haag

Telefoon

070 850 86 00

Fax

070 850 86 01

		
Telefoon
E-mail
Web

AWVN-werkgeverslijn
070 850 86 05
werkgeverslijn@awvn.nl
beloningsmonitor.awvn.nl

Zelf doen
u kunt er ook voor kiezen om uw gegevens zelf
in te voeren. Doet u dit binnen twee maanden
na start, dan krijgt u van ons € 400,- terug.

AWVN-beloningsmonitor
De online database waarmee

De AWVN-beloningsmonitor:
 50+ functies uitgewerkt in ruim 450 typeringen, van monteur tot
1
commercieel manager en van software developer tot HR-manager
► 
actuele salarissen uit de praktijk én de formele minimum en
maximumsalarissen
► 
beloningselementen zoals variabel inkomen, arbeidsduur, leaseauto
en pensioen
► 
invoer van eigen beloningsgegevens levert direct korting op!
► de mogelijkheid om vergelijkingen naar eigen wens te verfijnen
► 
onderbouwing met het gevalideerde functiewaarderingssysteem ORBA®

Beloningsmonitor

u zelf eenvoudig én snel actuele
Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

►

organisatiedoelstellingen

hr-strategie

salarisvergelijking maakt
organisatieontwikkeling

Design: www.petraklerkx.nl

medewerkersontwikkeling
arbeidsverhoudingen

arbeidsvoorwaardenvorming

- netwerk voor werkgevers
- beïnvloeden sociaal-economisch klimaat
- agenderen innovatieve hr-thema’s
- verstrekken informatie

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

AWVN-beloningsmonitor
De AWVN-beloningsmonitor is een
online beloningsdatabase waarmee
gebruikers zelf snel en eenvoudig
actuele beloningsvergelijkingen kunnen
maken. De AWVN-beloningsmonitor
bevat de formele (cao-)salarissen én
de salarissen die daadwerkelijk in de
praktijk betaald worden. Naast het

vaste jaarinkomen bevat de AWVNbeloningsmonitor data over variabele
beloning, arbeidsduur, pensioenregelingen en leaseauto’s.
De AWVN-beloningsmonitor maakt het
mogelijk om vergelijkingen te maken
op leeftijd, provincie, sector en bedrijfsomvang.

Testimonials / Werken met de beloningsmonitor
Gfk Panel services / Hans Verhulst:
“De AWVN-beloningsmonitor voorziet in
de behoefte om ons beloningssysteem
transparant en objectief te maken.”

%
Voordelen voor deelnemers
Zicht op interne beloningsverhoudingen
Een overzichtelijk dashboard met informatie over leeftijds- en dienstopbouw
► Innovatieve

matchingstool om uw medewerkers eenvoudig te kunnen
koppelen aan de functietyperingen
► Ruim 200 cao’s te selecteren
► Bereken

snel de transitievergoeding voor een of meerdere medewerkers met
de ingebouwde tool
►

►

Met de AWVN-beloningsmonitor maakt u salarisvergelijkingen
op leeftijd, provincie, sector en bedrijfsomvang

Louis Zitman, Manager job evaluation
services, KLM Royal Dutch Airlines:
“Nederlandse bedrijven zitten te wachten
op een tool als deze!”

Vergelijkingen op ruim 150 verschillende functies

Beloningsmonitor
Abonnement
Een abonnement op de
AWVN-beloningsmonitor
sluit u gemakkelijk af via
beloningsmonitor.awvn.nl.

Heeft u nog vragen over de AWVNbeloningsmonitor? Neem dan contact
op met @
de AWVN-werkgeverslijn
via 070 850 86 05 of
werkgeverslijn@awvn.nl
zoekwoord: beloningsmonitor.awvn.nl

