Senior Juridisch Adviespartner

Provincie Zuid-Holland
36 uur
Afdeling Financiële en juridische zaken
De begroting van de provincie heeft een omvang van zo'n 700 miljoen euro. De afdeling Financiële en
Juridische Zaken levert professionele ondersteuning aan het bestuur, (lijn- en opgave)management
en collega’s van de provincie Zuid-Holland en vormt het juridische en financieel geweten van de
organisatie. De afdeling bestaat uit de bureaus Strategische bedrijfsvoering, Kaderstelling en
controle, Juridisch en financieel advies en Financiële administratie. De bureaus van de afdeling
stimuleren het financiële en juridische bewustzijn in de hele organisatie en werken aan een continue
verbetering van processen en procedures.
Er zijn twee bureaus Juridisch en Financieel advies, die het management, opgaven en collega’s van de
beleidsafdelingen en stafdirectie op financieel en juridisch gebied ondersteunen. Collega’s van de
bureaus denken, binnen de gestelde kaders, creatief mee om de realisatie van Provinciale doelen en
prestaties mogelijk te maken. We hebben tijdelijke versterking nodig binnen het bureau Financieel
en Juridische Advies 1.
Omschrijving van de functie
De senior juridisch partner vervult een belangrijke rol in de juridische advisering van
beleidsmedewerkers, behandelend ambtenaren, en management . De adviseur is de eerste
vraagbaak op juridisch gebied. De senior denkt maximaal mee om de beleidsdoelen van de Provincie
Zuid Holland te kunnen realiseren, maar zorgt er ook voor dat de uitvoering van beleid binnen de
juridische beleidskaders plaats vindt. Daarnaast begeleid de senior juridisch adviseur ook mede de
gewenste ontwikkeling van de juridische eerste lijnsadvisering.
De juridisch partner adviseert bij de uitvoering van beleid in het algemeen, bij opgaven en bij
specifieke projecten. De adviseur richt zich op de juridische haalbaarheid en toepasbaarheid. De
advisering is er op gericht om risico's boven water te krijgen en daarvoor oplossingen aan te dragen.
Vanzelfsprekend bewaakt de adviseur ook de juridische kwaliteit van de besluitvorming en geeft
mede vorm aan de gewenste juridische advisering eerste lijn 3.0. Hij/Zij kan opereren in een situatie
waarin nog veel onduidelijk is en veel uitgezocht moet worden omdat we het nog nooit eerder
hebben gedaan.
Van belang is dat de adviseur een generalist is en zich kan verplaatsen in de rol en taken van degene
die hij/zij adviseert. Van deze juridisch adviseur wordt verwacht dat hij/zij in staat is om te adviseren
op het gebied van publiek recht, privaat recht, aanbestedingsrecht, subsidierecht en Europees recht.
Bij specifieke problemen kan worden terug gevallen op de expertise van specialistische collega's
binnen de afdeling om in samenspraak tot een goed advies te komen.
Het eerste aandachtsgebied van de senior juridisch adviseur is, Ruimte, Wonen en Bodem, in de
opgave Circulaire Economie en de Omgevingsverordening. Affiniteit met deze onderwerpen is een
pre.

Eis 1 Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is gedurende de periode van 1 mei (of zoveel
eerder als kan) tot 1 september 2019 beschikbaar voor gemiddeld 36 uren per week voor de
gevraagde werkzaamheden taken en verantwoordelijkheden. De kandidaat moet op 1 mei 2019 of
eerder kunnen starten;
Wensen
•
•
•
•
•
•

Ervaring op / affiniteit met het beleidsonderwerp Ruimte, Wonen en Bodem
Ervaring op / affiniteit met de opgave Circulaire Economie
Ervaring op / affiniteit met de omgevingsverordening
Ruime ervaring op het gebied van algemeen bestuursrecht
Grondige kennis en ervaring met publiekrecht, privaatrecht, aanbestedingsrecht,
subsidierecht en Europees recht.
Ruime ervaring met het juridisch adviseren van een beleidsafdeling binnen een provincie, het
rijk en/of 100.000+ gemeente

Klinkt dit interessant? Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via
renoe@residentieprofs.nl of 0618737688.

