Vacature
Juridisch adviseur (junior)
Werkgever
Plaats
Provincie
Opleidingsniveau
Ervaring
Dienstverband

VOS/ABB
Woerden
Utrecht
WO
< 1 jaar, 1-3 jaar
tijdelijk, 1,0 fte

Organisatie
VOS/ABB is de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging
behartigt de belangen van bestuur en management in het openbaar en algemeen
toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Een van de belangrijkste taken van VOS/ABB
is de advisering en ondersteuning van de leden in het primair, voortgezet en speciaal
onderwijs.
Onderdeel van VOS/ABB zijn de Onderwijsjuristen. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB
verlenen gratis advies op verschillende rechtsgebieden, treden op als gemachtigde in
juridische procedures voor leden, verzorgen cursussen en publiceren regelmatig over
recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.
Meer informatie over de Onderwijsjuristen
Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
1. Serviceverlening aan leden
- geeft aan leden (directies, besturen en ondersteuners) adviezen over de
toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van onder andere
arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, toelating, schorsing en verwijdering van
leerlingen, aansprakelijkheid en klachtrecht in het primair en voortgezet onderwijs,
door middel van telefoon en e-mail;
- adviseert besturen, directies en ondersteuners, waar het gaat om praktische
processen op het gebied van vormgeving en uitvoering van (onderwijs)beleid;
- stelt berichten op voor de nieuwsbrieven, websites, brochures e.d.
2. Beleidsontwikkeling en –uitvoering
- draagt oplossingen aan bij het realiseren van het beleid op specifiek toegewezen
aandachtsvelden, ontwikkelt alternatieven, concipieert adviezen op dat
beleidsonderdeel;
- zorgt voor input voor media-uitingen.
3. Belangenbehartiging voor en contacten met leden
- neemt deel aan overlegverbanden en werkgroepen (in- en extern) en draagt
binnen aangegeven kaders standpunten uit.
Functie-eisen
De kandidaat moet een brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het eigen
vakgebied hebben en tevens een brede interesse hebben in het onderwijs, het
onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en de landelijke ontwikkelingen. De kandidaat moet
inzicht hebben in onderwijskundige, financiële, organisatorische, sociale en juridische
samenhangen in relatie tot een bredere context dan alleen het eigen werkterrein. Bij
voorkeur moet de kandidaat een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht

hebben. Hbo-juristen met ervaring op arbeidsrechtelijk en/of P&O-gebied worden ook
uitgenodigd om te solliciteren.
De kandidaat moet vaardig zijn in het vergaren en analyseren van informatie en het opstellen
van adviezen. De kandidaat moet in staat zijn om complexe vraagstukken vanuit
verschillende invalshoeken te benaderen om zo tot een creatieve oplossing te komen. De
kandidaat moet over uitstekende spreek-, taal- en luistervaardigheden beschikken.
Als persoon beschikt de kandidaat over goede sociale en communicatieve vaardigheden. De
kandidaat kan prima zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. Hij of zij werkt
zorgvuldig en is accuraat en beschikt over een open en sociale houding richting zowel
collega’s als leden. De kandidaat moet in staat zijn om ad hoc op vragen van leden te
reageren en durft verantwoordelijkheid te dragen voor de adviezen die hij of zij geeft.
Wij bieden
Wij bieden een uitdagende baan voor 40 uur per week, voor een periode van 3 maanden,
van 1 mei tot en met 31 juli 2018, ter vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling en groei en hechten sterk aan kennisdeling. Wij
bieden een pakket met prima arbeidsvoorwaarden. Het brutosalaris is afhankelijk van kennis,
ervaring en opleiding.
Sollicitatieprocedure
De sollicitatiebrief en het curriculum vitae kunt u tot en met 11 maart 2018 richten aan Hans
Teegelbeckers, directeur VOS/ABB. De eerste gesprekken zullen worden gevoerd op 20 en
22 maart in de middag. U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae mailen naar
solliciteren@vosabb.nl.
Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met Céline Haket
via telefoonnummer 0348-405252.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

