VACATURE SENIOR JURIST/ADVOCAAT ONDERWIJSRECHT
Wat zoeken wij?
Voor onze kantoren in Ede, Den Haag of Heerlen is het Onderwijskantoor
op zoek naar een ervaren senior jurist/advocaat op het terrein van
onderwijsrecht om samen met ons het Onderwijskantoor verder vorm
te geven, niet alleen kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief.
Wat bieden wij?
Wij bieden een prettige werkomgeving waarin je de mogelijkheid krijgt
je verder te ontwikkelen, wij bieden een functiehuis met prima salariëring variërend van € 3.000,tot € 8.000,- met de mogelijkheid van een uitstekende winstdeling. Je salaris bepaal je zelf
afhankelijk van de uitdagingen die je aangaat en de resultaten die je boekt.
Wie zijn wij?
Om duidelijk te maken wie we zijn kunnen we het beste vertellen wie we niet zijn. Wij zijn geen
advocatenkantoor

met

een

sterke

hiërarchische

cultuur

waarbij

initiatieven

niet

worden

gewaardeerd. We hechten waarde aan de persoonlijke ontwikkeling, waarbij collegialiteit en
teamprestaties voorop staan. Bij onze communicatie staat laagdrempeligheid en gelijkwaardigheid
hoog in het vaandel. Ons kantoor bestaat uit advocaten, juristen, adviseurs en ondersteuners.
Wij zijn een advocatenkantoor dat inzet op een duurzame samenwerkingsrelatie met onze cliënten.
Onze cliënten zijn schoolbesturen in het primair en het voorgezet onderwijs in heel Nederland. Naast
procesvertegenwoordiging ligt onze focus vooral op het adviseren van onze cliënten.
Wat verwachten wij van jou?
•

Je bent gedreven om juridische topprestaties (ook in teamverband) neer te zetten;

•

Je bent in staat om kwalitatief goede processtukken te schrijven;

•

Je hebt ruime ervaring op het terrein van onderwijsrecht;

•

Je bent in staat om je te bewegen in een gemeentelijke dan wel bestuurlijke omgeving;

•

Je bent ondernemend;

•

Je bent in staat zelfstandig te werken;

•

Je bent in staat een eigen klantenbestand op te bouwen en te beheren;

•

Je hebt een pragmatische aanpak;

•

Je hebt een sterk analytisch vermogen;

•

Je bent wars van een 9 tot 5 mentaliteit;

•

Je kunt goed werken onder tijdsdruk;

•

Je bent sociaal en positief ingesteld;

•

En bovenal: je spreekt onderwijs!

Wat zijn de functie-eisen?
•

Afgeronde opleiding Nederlands Recht;

•

Gespecialiseerd in onderwijsrecht verkregen door opleiding, dan wel door werkervaring;

•

Je hebt ervaring binnen de sector onderwijs, met voorkeur in het funderend onderwijs.

Interesse?
Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae aan:
Het Onderwijskantoor
t.a.v. mevrouw S.G.J. Klein, Officemanager
Oliemolenstraat 60,
6416 CB HEERLEN
E-mail: klein@onderwijskantoor.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

