Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Land
sm
een kleine gemeente met grot eer is werken in
e
lijnen, informele werkrelaties ambities: korte
en grote onderlinge
verbondenheid.
Van onze medewerkers vrage
n
meedenken en werken aan zo wij dat zij actief
we
ontwikkeling als die van de or l de eigen
ga
biedt de gemeente Landsmee nisatie. Hiertoe
r
jezelf te blijven ontwikkelen, niealle kansen om
te ontdekken en te implemen uwe werkwijzen
teren.
Resultaatgerichtheid, verantw
oo
activiteit, verbinden en comm rdelijkheid, pro
unicatie zijn hierbij
onze sleutelwoorden.

Proactief
Algemeen Jurist
Kom werken voor
Landsmeer!

24 - 36 uur per week

Wij zoeken

erse soorten
iemand die enthousiast wordt van div l vrijheid (en
juridische werkzaamheden. Jij krijgt vee heden naar jouw
verantwoordelijkheid) om de werkzaam mag alle lagen van de
je
eigen inzicht uit te voeren en ook leuk: dere juridisch adviseurs
an
organisatie adviseren. Samen met de van de processen en
rg
zorg je voor de juridische kwaliteitszo proces bezwaar
het
beslissingen binnen de gemeente. In
r alle voorkomende
& beroep ben je verantwoordelijk voo e zaken hebben te
est
juridische werkzaamheden: onze me t daarnaast veelvuldig
heb
maken met het ruimtelijk domein. Je je vraagbaak op
contact met belanghebbenden. Ook benen geef je gevraagd en
te
juridisch gebied voor de hele gemeen r.
tuu
ongevraagd advies aan collega’s en bes

Gemeente Landsmeer

Wij bieden

Ben jij dit?

Je bent een proactief jurist met
een
integrale blik en:
• Je hebt een afgeronde jur
idische opleiding op minimaa
l HBO –niveau;
• Je werkervaring kan veel
of weinig zijn, daar kunnen we
het
takenpakket op aanpassen;
• Je bent gericht op een pret
tige samenwerking, maar bent
ook
zelfstandig in staat dossiers to
t een goed einde te brengen;
• Je bent neemt initiatief en
bent pragmatisch ingesteld;
• Je hebt een goed gevoel vo
or bestuurlijke verhoudingen
en belangen
in lokale politiek;
• Je hebt uitstekende comm
unicatieve en schriftelijke vaar
digheden;
• Je houdt je kennis up-to-d
ate, dat kan bijvoorbeeld gaan
om
ontwikkelingen op het gebied
van contractenrecht, de Omge
vingswet
of Aanbestedingsrecht.

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast geworden over deze functie? We zien je sollicitatiebrief en cv
graag tegemoet. Solliciteren kan via www.regioflexwerk.nl
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met
Teammanager Vienna van Megen, via het telefoonnummer 06-46728532.

zelfstandige
• een dynamische, afwisselende en
baan, voor 24 – 36 uur per week;
onze organisatie
• de ruimte om te experimenteren,
n;
werkt niet altijd via de gebaande pade
en en de ruimte
• goede ontwikkelingsmogelijkhed
om zelf je eigen inbreng te hebben;
g, leeftijd en
• een salaris, afhankelijk van opleidin
maand bij
ervaring, van max. € 4.225,- bruto per
l 10). De
een 36-urige werkweek (functieschaa
vakgebied
functie staat open voor starters in het
n juristen
(aanloopschaal) tot en met zeer ervare
(toelage);
B) van 17,05%
• een Individueel Keuze Budget (IK
van je bruto maandsalaris;
ed
• na een periode van een jaar is bij go
functioneren de mogelijkheid een vast
dienstverband te krijgen.

