Traineeship Ruimtelijke Ordening, Bestuurs- & Omgevingsrecht
•
•
•

Ben jij pas afgestudeerd of studeer je binnenkort af?
Wil je werkervaring opdoen in het Bestuursrecht en het Omgevingsrecht vanuit een bureau dat
zich richt op de publieke sector?
Wil jij het beste uit jezelf halen en durf jij het verschil te maken?

Binnenkort starten onze selectiedagen voor het Lodewijck Groep Traineeship Ruimtelijke Ordening,
Bestuurs- & Omgevingsrecht. Het Traineeship start in april. Heb jij nog niet gesolliciteerd? Doe dat
dan snel!
Lodewijck Groep organiseert elk jaar het Traineeship Ruimtelijke Ordening, Bestuurs- &
Omgevingsrecht. Het Traineeship start jaarlijks op meerdere momenten. Het Traineeship duurt 12
maanden waarin de deelnemers doorgroeien van Trainee naar Adviseur Ruimtelijke Ordening. Dé
kans voor jou om de praktijk echt te leren kennen!
Ook als je al enige werkervaring op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuurs- en/of
Omgevingsrecht hebt, maar toe bent aan je volgende carrièrestap kan het Traineeship van Lodewijck
Groep een mooie aanvulling voor jou zijn!

Wat houdt het Traineeship van Lodewijck Groep in?
Binnen het Traineeship van Lodewijck Groep krijgen afgestudeerde juristen en planologen een breed
en inhoudelijk opleidingstraject over de diverse disciplines binnen het ruimtelijk domein. Naast de
inhoudelijke aspecten wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van praktische
vaardigheden. De diverse onderdelen worden verzorgd door Senior Adviseurs van Lodewijck Groep
en externe opleiders.

Wat ga je doen?
Als trainee begin je met een uitgebreid opleidingstraject en ga je direct aan de slag. Vanuit Lodewijck
Groep word je ingezet bij interessante opdrachtgevers, waarbij jij de door jou opgedane
vakinhoudelijke kennis direct toepast in de praktijk. Voorbeelden van juridische en planologische
werkzaamheden die je gaat vervullen zijn:
• Opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.
• Advisering omtrent principeverzoeken en omgevingsvergunningen, toetsen van bouwplannen
van initiatiefnemers aan beleid en regelgeving.
• Juridische advisering m.b.t. omgevingsvergunningen en procedures.
• Juridische advisering m.b.t. bestemmingsplannen en projecten binnen de ruimtelijke ordening.
• Bezwaar- en beroepsprocedures.
• Handhavingsdossiers.
• Juridische kwaliteitszorg.
Zo krijg jij de unieke kans veel praktijkervaring op te doen en optimale werkervaring op te bouwen, je
kennis te verbreden en te ontdekken waar je in uitblinkt. Belangrijk is dat je goed kunt samenwerken,
oog hebt voor de belangen van onze opdrachtgevers, leergierig bent en doorzettingsvermogen hebt,
als ook een sprankelende persoonlijkheid.
Vanuit Lodewijck Groep word je gedurende het Traineeship begeleidt en gecoacht door een Senior
Adviseur. Jullie bespreken je doelen en vooruitgang en stellen die bij waar nodig. Ook is hij of zij jouw
klankbord voor coaching en advies. Natuurlijk staan ook de andere medewerkers van Lodewijck
Groep voor je klaar om hun kennis en ervaringen met jou te delen.

Dus, waar wacht je nog op? Maak je interesse kenbaar!
•
•
•
•
•

Je bent afgestudeerd op HBO/WO-niveau, of je bent aan het afstuderen (bij voorkeur in de
richting Planologie, Ruimtelijke Ordening, Staats- en Bestuursrecht/ Rechtsgeleerdheid).
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent flexibel.
Je kunt samenwerken en je hebt een klantgerichte houding.
Je bent leergierig ingesteld.

Wat biedt Lodewijck Groep?
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris.
Dienstverband van minimaal 1 jaar.
Een opleidingsprogramma.
Interessante opdrachten.
Mogelijkheid tot een combinatie van detacheringsopdrachten en advieswerk.
Een inspirerende leerzame omgeving.
Een mooi interessant netwerk.

Startdatum, meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over ons Traineeship? Bezoek dan onze speciale Traineeship pagina op
onze website https://lodewijckgroep.nl/traineeship-ruimtelijke-ordening-bestuursomgevingsrecht/ of neem contact op met Cees Kraaij op 085 401 05 67.
Heb je interesse in ons Traineeship, dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv per e-mail
onder vermelding van ‘Vacature Traineeship’.

