Medior Jurist
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Autoriteit Consument & Markt
32-36 uur
Den Haag
6 maanden met opties tot verlenging van maximaal 2 maal 3 maanden
Jouw takenpakket is tweedelig: aan de ene kant houd je je bezig met reguleringsvraagstukken, aan
de andere kan met Europese processen.
Regulering
Je levert een bijdrage aan de (tarief)regulering van de landelijke netbeheerder elektriciteit. Hierbij
gaat het met name om de interpretatie van de Elektriciteitswet 1998, van ACM besluiten en een
belangenafweging. Jouw juridische kennis is ook gevraagd voor het opstellen van
informatieverzoeken (o.g.v. de bevoegdheden in de Awb of de Instellingswet ACM) en het
voorbereiden van bijvoorbeeld tarievenbesluiten. Daarnaast voer je juridische analyses uit met
betrekking tot deze onderwerpen, indien nodig.
Als medewerker van het team vind je het een uitdaging om deze zaken binnen de door de wet
gestelde termijn en volgens de geldende procedure af te handelen zonder dat dit ten koste gaat van
de kwaliteit van je werk. In deze zaken wordt niet alleen een beroep gedaan op je juridische kennis
en vaardigheden, maar ook een zekere pragmatische en economische benadering.
Europese processen
Op grond van onder meer Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot
vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering moeten netbeheerders voorstellen
indienen, die binnen zes maanden door de relevante toezichthouders goedgekeurd moeten worden.
Bij deze voorstellen moet beoordeeld worden of zij aan het vereiste uit de Verordening voldoen.
Daarnaast moet ook de procedurele kant in de gaten worden gehouden, zoals het betrekken van
belanghebbenden, het bewaken van termijnen en formele eisen.
Opstellen van informatieverzoeken en uitvoeren van juridische analyses.
Functie-eisen
Je hebt een afgeronde juridische WO-opleiding met minimaal vier jaar werkervaring. Je hebt affiniteit
met technische en economische aspecten van het energierecht en je werkt graag in teamverband
waarbij het multidisciplinaire karakter van de werkomgeving je uitdaagt. Je hebt ervaring met
projectmatig werken. Je bent een echte teamplayer, beschikt over aantoonbaar goede mondelinge
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je bent resultaatgericht en handelt zaken graag snel af.
Ervaring met het bestuursrecht is een vereiste, ervaring met energierecht (regulering van
netbeheerders en/of Europese processen) is een absolute pre.
Opleiding
Afgeronde juridische WO-opleiding

Werkervaring
Minimaal 4 jaar juridische werkervaring Ervaring met bestuursrecht
Competenties
Teamplayer, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, resultaatgericht
Klinkt dit interessant? Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via
renoe@residentieprofs.nl of 0618737688.

