3 Juristen Bestuursrecht (vast dienstverband
voor onbepaalde tijd)
Ter uitbreiding van onze juridische dienstverlening binnen het Bestuurs- en Omgevingsrecht zijn wij op
zoek naar 3 juristen ter versterking van ons team. Het gaat om een vast dienstverband voor onbepaalde
tijd. De vraagstellingen van onze opdrachtgevers zijn breed, daarom verwelkomen we zowel junior
talenten als medior en senior juristen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Wat ga jij doen?
Je geeft onafhankelijk juridisch advies en vervult op locatie van onze opdrachtgevers of vanuit onze
adviespraktijk te Schiphol-Rijk uiteenlopende opdrachten.
•

•

Lodewijck Groep is ‘preferred supplier’ van meerdere gemeenten en omgevingsdiensten als het gaat
om de inhuur van juristen binnen het Bestuurs- en Omgevingsrecht op locatie. De taken en
verantwoordelijkheden verschillen per opdrachtgever en stemmen we zorgvuldig af op jouw kennis
en ervaring. Dit stelt je in de gelegenheid om verschillende opdrachten bij verschillende
opdrachtgevers uit te voeren. Zo blijft je werk afwisselend. Wij stimuleren de ontwikkeling van je
talenten door onderlinge kennisuitwisseling tijdens bijeenkomsten en het contact met collegaspecialisten.
Onze gemeentelijke opdrachtgevers besteden regelmatig dossiers voor de afhandeling uit aan
Lodewijck Groep. Overheden kunnen bij ons terecht voor de behandeling van één complex dossier tot
de zogenaamde bulk aan dossiers. Je kunt dan denken aan het behandelen van bezwaar- en
beroepsprocedures, handhavingsdossiers en het bieden van juridische kwaliteitszorg. Daarnaast houd
je actualiteiten en jurisprudentieontwikkelingen bij.
Van het begin tot het einde nemen wij de behandeling uit handen voor zowel de inhoud als het
proces. Vanuit ons Ruimte- en Omgevingsloket bied jij samen met ons juridische projectteam,
overheden juridische dienstverlening aan binnen de specialismen Bestuursrecht, Omgevingsrecht en
Privaatrecht.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid
Wie ben jij?
•
•

•
•

Je hebt een afgeronde opleiding Rechten op WO-niveau, bij voorkeur Staats- en Bestuursrecht.
We verwelkomen zowel junior talenten als medior en senior juristen.
▪ Als junior talent heb je minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Bestuurs- en
Omgevingsrecht voor of binnen gemeentelijke organisaties.
▪ Als medior en senior jurist heb jij je sporen ruimschoots verdiend in het juridische
werkveld en mooie referenties.
Je bent een stevige persoonlijkheid die goed samenwerkt binnen een team, stressbestendig is en
proactief.
Je streeft continue naar verbetering van resultaten en hebt een positief-kritische houding.

Arbeidsvoorwaarden
We hebben jou veel te bieden!
De functie van Jurist Bestuursrecht bij Lodewijck Groep is een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Lodewijck Groep is een niet-hiërarchische werkomgeving met een platte structuur en een open-deur
beleid waarin je jezelf maximaal kunt ontwikkelen binnen kleine teams in een collegiale, informele sfeer.
Vanaf dag één werk je aan uitdagende cases.

Wat krijg je nog meer?

Bij Lodewijck Groep verdien je een marktconform salaris met de mogelijkheid van een extra variabele
beloning. Daarnaast hebben we ook aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder neem je deel
aan onze pensioenregeling en zorgen wij voor een leaseauto, mobiele telefoon en laptop. En niet
onbelangrijk, je krijgt voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.

Meer weten of direct solliciteren?
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Rana Massaal via 085 – 401 05 67. Heb
je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw cv en profiel per email: info@lodewijckgroep.nl onder vermelding van ‘Vacature Jurist Bestuursrecht’.

