Functiehuis
Functiehuis is de basismodule van Profendo.
In deze module kunt u eenvoudig functieprofielen toevoegen, zoeken en wijzigen.
Deze module bevat een functieraster,
waarin u in één oogopslag uw functies
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Met deze module krijgt u de beschikking

Dit is de meest geavanceerde module.

over circa 250 voorbeeldprofielen waarmee

Hiermee stelt u zelf aan de hand van

organisatieadviseur samen online

u zelf nieuwe profielen kunt maken. In de

bouwstenen nieuwe functieprofielen

in conceptprofielen werken

voorbeeldprofielen zijn resultaatgebieden,

samen, geheel op maat.

organisatieadviseur nieuwe functieprofielen

	kunt u met collega’s en uw AWVN-

-documenten opslaan en wijzigen

op? Dan kunt u de voortgang en status van

	vindt u eenvoudig uw documenten

deze profielen bewaken met Functiemonitor.

	kunt u al uw functieprofielen en

met behulp van filters

In één oogopslag is duidelijk of een profiel

	monitort u de actuele status van

de status ‘concept’ of ‘definitief’ heeft.

deze profielen, van concept tot

functiegroep. Met filters kunt u makkelijk

overzichtelijk in beeld in uw eigen

Daarnaast kunt u zien wie de versie heeft

definitief

inzoomen op specifieke profielen.

functieraster.

bewerkt, wie de actiehouder is en welke

gerangschikt ziet naar proces, afdeling en

	heeft u al uw functieprofielen

actie moet worden uitgevoerd.

Ook kunt u in deze module andere relevante documenten plaatsen, bijvoorbeeld

(twee modules)

	ontsluit u snel de laatste versie en
ziet u wie de actiehouder is.

resultaatcriteria, competenties en werk- en
denkniveau opgenomen.
...met voorbeelden

...met bouwstenen

Met deze module kunt u:

Met deze module:

	zelf een profiel selecteren uit voorbeel-

de bezwaar- en beroepsprocedure of uw

den (verschillende werkprocessen,

arbeidsvoorwaardenreglement: zo staan

Direct aan de slag

al uw relevante documenten bij elkaar. U

Voordat u begint met Profendo,

bepaalt als beheerder zelf – door het toe-

zorgt AWVN ervoor dat uw definitieve

kennen van rechten – wie binnen uw

– bij ons bekende – functieprofielen

organisatie toegang heeft tot Functiehuis.

zijn klaargezet.

verschillend werk- en denkniveau)
	snel en onbeperkt nieuwe functieprofielen maken
	de door u bewerkte functieprofielen

	heeft u de regie: u bepaalt hoe
het functieprofiel eruit komt te zien
	stelt u zelf met behulp van
bouwstenen stap voor stap het
functieprofiel samen
	bouwt u functieprofielen op maat:

laten beoordelen en waarderen door

met passende resultaatgebieden,

uw eigen AWVN-organisatieadviseur.

kernactiviteiten en competenties.

Investering

AWVN-hoofdkantoor

Prijzen vanaf 2018

Bezoekadres
		

Functiehuis

Postadres

Voor onze ORBA-klanten is basismodule Functiehuis
Met Profendo, de nieuwe tool van AWVN, kunt u online al uw functieprofielen

gratis. U kunt onbeperkt functieprofielen opslaan en

en -documenten toevoegen, wijzigen of zelf nieuwe maken. Profendo is geschikt

bewerken in Profendo.

		

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
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2509 AB Den Haag
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voor iedere werkgever die zijn functiedossier eenvoudig wil managen.
Functiemonitor

		

Profendo bestaat uit drie modules: Functiehuis, Functiemonitor en Functie bouwen.

Functiemonitor is aanvullend op Functiehuis.

De tool helpt u bij het managen van uw functiedossier.

Als u Functiemonitor afneemt, betaalt u een vast

Telefoon

bedrag per jaar van € 2.000.

E-mail
Web

AWVN-werkgeverslijn
070 850 86 05
profendo@awvn.nl
www.awvn.nl/profendo

Functie bouwen
Zowel de module Functie bouwen met voorbeelden
als Functie bouwen met bouwstenen is aanvullend
op basismodule Functiehuis.
Met Profendo:
	beheert u al uw functieprofielen en -documenten op één centrale plek

...met voorbeelden

	beschikt u over uw eigen functieraster zodat u direct al uw functies overzichtelijk in beeld heeft

Als u Functie bouwen met voorbeeldprofielen afneemt,

	kunt u online met collega’s en uw AWVN-organisatieadviseur samenwerken in documenten

betaalt u per jaar € 4.000.

	monitort u de actuele status van uw nieuwe functieprofielen – van concept tot definitief
	maakt u, aan de hand van voorbeeldprofielen, zelf functieprofielen

...met bouwstenen

	kunt u met behulp van bouwstenen nieuwe functieprofielen samenstellen – geheel op maat.

Onze geavanceerde tool waarmee u met behulp van bouwstenen
zelf functieprofielen samenstelt. U betaalt € 9.500 per jaar.

Daarnaast staat iedere werkdag Profendo-support voor u klaar en bepaalt u zelf als beheerder

Online managen van uw

wie binnen uw organisatie toegang krijgt tot Profendo.

Voordat u begint met Profendo, zorgt AWVN ervoor dat uw definitieve – bij ons bekende –
functieprofielen zijn klaargezet. Kijk op www.awvn.nl/profendo voor een demo, een uitgebreide
FAQ en meer informatie over Profendo. U kunt voor vragen of meer informatie ook contact

functieprofielen en -documenten
Vooruitgang door vernieuwend werkgeven
organisatiedoelstellingen

hr-strategie

opnemen met profendo@awvn.nl, via 070 850 86 05 of met uw AWVN-organisatieadviseur.

medewerkersontwikkeling
arbeidsverhoudingen

Disclaimer: AWVN heeft aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. AWVN aanvaardt echter geen
enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden in deze uitgave.

organisatieontwikkeling

arbeidsvoorwaardenvorming

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