Juridisch adviseur (medior/senior)
In 2019 is ICTRecht wederom door de FD Gazellen Award uitgeroepen als ‘een van de snelst
groeiende bedrijven van Nederland.’ Dit uit zich in veel leuke collega’s en het blijven streven naar
goed werkgeverschap. Persoonlijke ontwikkeling is een van onze belangrijkste speerpunten, en we
bieden volop ruimte voor eigen initiatief.
Ons team bestaat inmiddels uit ruim twintig jonge gedreven collega’s, gespecialiseerd op het
gebied van privacy en ICT. We hebben opdrachtgevers in allerlei verschillende sectoren, van grote
commerciële partijen en softwareleveranciers, tot zorg- en overheidsinstellingen.
De functie
Als senior juridisch adviseur (bij ICTRecht Detachering) ga je, alleen of samen met een van je
collega’s, aan de slag op locatie bij een van onze opdrachtgevers. De werkzaamheden verschillen
per organisatie, net zoals hun cultuur en behoeftes. Ons doel is om een opdrachtgever te vinden
die aansluit bij jouw wensen en expertise.
Wie ben jij?
●

Je bent zelfstandig en assertief;

●

Je bent op zoek naar uitdagende opdrachten op verschillende locaties;

●

Als ervaringsdeskundige ben je bereid om als mentor te fungeren voor onze junior collega’s;

●

Je bent sociaal en past je makkelijk aan;

●

Je kunt klanten praktisch adviseren en je durft een stelling aan te nemen bij complexe
adviezen;

●

Je hebt meer dan 3 jaar juridische werkervaring.

Voordelen voor jou:
●

Deelname aan een interne specialisatie-opleiding;

●

Diverse uitdagende projecten op locatie bij onze opdrachtgevers;

●

Toegang tot onze eigen kennisbank;

●

Gespecialiseerde juristen als back-up bij lastige vraagstukken;

●

Ruimte om door te groeien naar een managementfunctie of superspecialist in jouw
vakgebied;

●

Binnen onze platte organisatie heb je de mogelijkheid om van toegevoegde waarde te zijn
door jouw ideeën in uitvoering te brengen;

●

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een jaarlijks opleidingsbudget.

Ik wil solliciteren
Als je nog vragen hebt over de functie of de procedure kan je deze ook per e-mail aan Esmée
Kuyt (zie de contactpersoon) stellen.
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Druk dan hieronder op de button 'Solliciteer'!
Een Google- en social media-onderzoek maakt deel uit van de procedure. Resultaten worden met
jou besproken.
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en kan juridische consequenties
hebben.
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