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 Belangenbehartiging voor onze cao. Jouw rol en adviezen zijn doorslaggevend. 
 

Hier maak jij je sterk voor als strategisch beleidsadviseur Arbeidsverhoudingen bij de ABU 

Zo’n 900.000 uitzendkrachten zijn afhankelijk van de cao van de ABU. Aan de andere kant zijn er veel 

werkgevers die gebruikmaken van onze cao: de grootste van Nederland. Op dit vlak ligt er voor jou als 

strategisch beleidsadviseur belangrijk werk op je te wachten, namelijk de toekomst van onze cao bepalen. 

Bijvoorbeeld over het beloningsbeleid van uitzendkrachten. Dat doe je samen met specialisten en leden. 

Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats met vakbonden en daarin speel jij een leidende en verbindende rol. 

Daarom ga jij:  

• relaties aanknopen met vakbonden, werkgeversorganisaties en relevante stichtingen binnen de branche.  

• leidinggeven aan cao-delegatie en projectgroepen. 

• beleidsmatige analyses opstellen en beleidsadviezen geven over verschillende cao-gerelateerde 

onderwerpen.  

 

Wij zijn de ABU 

De grootste, bekendste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Noem 

binnen deze branche de naam ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en je zult merken dat vrijwel 

iedereen ons kent. Daar zijn wij trots op. We zijn dan ook continu bezig om de ABU meer en meer op de kaart 

te zetten als sterke belangenbehartiger en opinieleider.  

 

Al ruim 58 jaar zijn wij er voor ondernemers in de uitzendbranche in Nederland en zijn we leidend in de wereld 

van flexibel werk. Wij ondersteunen onze leden door wet- en regelgeving te beïnvloeden (lobbyen), te zorgen 

voor marktverruiming en -ordening, en onderzoeken te houden. Daarnaast voorzien wij onze leden en 

stakeholders van informatie en advies. En ‘wij’ zijn een klein, hecht en bruisend team van 30 collega’s. Een 

team dat samen vol enthousiasme de klussen klaart en elke dag met elkaar aan tafel schuift om te lunchen. 

 

Hier vind je de ABU  

Ons lichte, inspirerende en kleurrijke kantoor vind je in Lijnden in de gemeente Haarlemmermeer. Grenzend 

aan Amsterdam en Badhoevedorp en ook prima te bereiken vanuit Haarlem, Halfweg, Amstelveen en 

Hoofddorp. Met het openbaar vervoer zijn we wat lastiger te bereiken, maar met de auto rijd je van de A9 zo 

onze ruime parkeerplaats op.  

 

Een strategisch adviseur met een vernieuwende visie op arbeidsverhoudingen 

Jij hebt een visie en draagt deze uit. Het wijzigen van onze cao gaat niet altijd zonder slag of stoot, dus ben je 

daarop voorbereid. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Dat is hoe jij in de wedstrijd staat. Je bent een 

verbinder die – uiteraard – communicatief sterk is en een adviseur die de samenwerking zoekt. Je durft stelling 

te nemen, de leiding te pakken en hebt gevoel voor de omgeving waarin je werkt. Daarom zit onderhandelen en 

overtuigen in je bloed, zodat je doelbewust koers zet naar jouw visie op arbeidsverhoudingen. Jij bent de ideale 

strateeg voor de ABU als je ook: 

• academisch bent opgeleid. 

• (strategische) ervaring hebt op het terrein van arbeidsverhoudingen en hr.  

• kennis van arbeidsrecht is handig om te hebben. 

• complexe bestuurlijke omgevingen kent en snapt hoe onderhandelingsprocessen werken. 

 

Voor jou, van de ABU 

Bij de ABU schenken we écht aandacht aan onze 30 medewerkers. Dit houdt in dat we het belangrijk vinden dat 

ook jij je goed voelt. Zowel op het werk als thuis. Daarom is ons arbeidsvoorwaardenpakket met zorg en als 

volgt samengesteld:  
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• een mooi brutomaandsalaris van minimaal € 4.000 en maximaal € 6.000 op basis van 40 uur. 

• flexibiliteit. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in overleg thuis te werken.  

• een prima pensioenregeling. 

• 25 vakantiedagen. 

• een reiskostenvergoeding. 

• een dertiende maand. 

• een goede studieregeling, zodat jij jezelf kunt ontwikkelen en door kunt groeien.  

 

Maak je sterk voor werk 

Hebben jouw adviezen en analyses straks invloed op de arbeidsvoorwaarden van duizenden uitzendkrachten? 

We horen graag wat jouw toegevoegde waarde kan zijn binnen de ABU en we ontvangen graag jouw cv. Je 

kunt deze mailen aan Jolanda Maes-Catto, manager stafdiensten via maes@abu.nl.  

 

Wil je liever eerst meer informatie of heb je een brandende vraag? Neem dan contact op met Jolanda Maes-

Catto via 020 - 655 82 06. 
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