Juridisch strategisch adviseur
Steenbergen
Startdatum 1-3-2019
Einddatum 1-9-2019
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 20,00
Aantal posities 1

De gemeente Steenbergen telt ruim 24.000 inwoners en heeft veel te bieden. Je kunt hier genieten
van rust, ruimte en natuur. Steenbergen, De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw- Vossemeer en
Welberg hebben ieder een eigen karakter en dynamiek, maar samen zijn ze één. De Steenbergse
samenleving is nuchter en gastvrij. De gemeentelijke organisatie zet zich dagelijks vol trots in voor
gemeente Steenbergen. Hierbij hanteren ze de volgende missie:
‘We gaan voor een gemeente Steenbergen waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een plek
waar je jezelf kunt zijn. Daar werken we samen aan. Dat doen we vanuit onze kernwaarden
betrokken, wendbaar en samenwerken én onze vastgestelde organisatievisie.’
Ter ondersteuning van ons Team Interne Ondersteuning, taakveld Juridische Zaken,
zijn wij op zoek naar een:
Juridisch strategisch adviseur m/v
20 uur per week
voor de duur van 6 maanden met optie tot verlenging
Wie zoeken wij?
Na het vertrek van de juridisch strateeg/ controller, hebben de 3 teamleden binnen juridische zaken
aangegeven te willen groeien naar nieuwe rollen binnen het team. Dit betekent dat je naast
inhoudelijke werkzaamheden en aanspreekpunt, vooral ook coach en sparringpartner bent van de
andere teamleden:
•
•

Bij jouw eigen te behandelen juridische vraagstukken betrek je je collega’s,
Je coacht jouw collega’s bij hun eigen werkzaamheden.

Daarnaast draag je actief kennis over en denk je mee over de doorontwikkeling van het taakveld
juridische zaken. Je brengt de juridische kwaliteitszorg binnen de gehele organisatie in beeld en stelt
een plan op om deze door te ontwikkelen en te borgen.
Als juridisch strateeg adviseer je de directie en bestuur over grote juridische vraagstukken. Je bent

sparringpartner en geeft advies vanuit jouw juridische achtergrond waarbij je rekening houdt met de
andere bedrijfsvoeringsdisciplines binnen de organisatie. Hiërarchisch word je aangestuurd door de
teammanager Interne Ondersteuning.
Taakomschrijving
De functie van juridisch kwaliteitscontroller - jurist betreft de volgende werkzaamheden:.
o
o
o
o

o
o
o

je bent mede verantwoordelijk voor de juridische kwaliteitscontroles binnen de gehele
organisatie;
je maakt de juridische risico's die de organisatie loopt inzichtelijk;
je maakt een juridische risicoanalyse van de gemeentelijke producten en vertaalt deze
risico's binnen de organisatie;
je draagt er zorg voor dat naast de inzichtelijkheid van de risico's ook het
juridisch bewustzijn organisatiebreed ontstaat betreffende de mogelijkheden voor
het beheersbaar maken dan wel voorkomen van deze risico's;
je fungeert als juridische vraagbaak;
je adviseert gevraagd en ongevraagd aan de organisatie t.a.v. juridische
aangelegenheden;
je verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

je beschikt over een afgeronde, vakgerichte juridische opleiding op WO-niveau (eis);
je bezit over vele jaren werkervaring op het gebied van strategische juridische advisering
binnen de (gemeentelijke) overheid;
je beschikt over coachende vaardigheden (eis);
je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend;
je beschikt over een analytisch vermogen;
je hebt gevoel voor de bestuurlijke en politieke omgeving (eis).

zpp niet mogelijk.
Startdatum en aantal uur zijn vereisten.
Klinkt dit interessant? Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via
renoe@residentieprofs.nl of 0618737688.

