Vacature

De Zorg Zaken Groep in Enschede omvat onder andere een juridisch adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in het recht
waar de zorgaanbieders mee te maken hebben. Dit is het gezondheidsrecht, maar uiteraard ook (o.a.) het
arbeidsrecht, contracten, ondernemingsrecht enz.
Naast zorgaanbieders maken ook steeds meer bedrijven gebruik van onze juridische dienstverlening. Deze diensten
bieden wij aan onder het label Juridicare.
Onze bedrijfsfilosofie is erop gericht dat we langdurige relaties willen met onze klanten. Dit doen we door:
-

Uitstekend werk te leveren;
Kennispartner te zijn van onze klant;
Denken in oplossingen, ons verplaatsen in de klant;
Afspraak is afspraak.

Uitgangspunt is dat de klant vrij is om te kiezen, maar door de goede ervaringen met onze juristen, steeds weer bij ons
terugkomt.
Op ons kantoor in Enschede zijn drie juristen werkzaam, in verband met versterking van ons team zijn we op zoek naar
een
Juridisch medewerker (m/v), 24-32 uur per week
Taken
Tot de taken van de juridisch medewerker behoren onder andere:








Adviseren van de klanten van de Zorg Zaken Groep op juridisch vlak;
Analyseren van juridische vraagstukken;
Bijdragen leveren aan de opleidingen die we geven;
Ondersteuning bieden aan de andere juristen;
Schrijven van publicaties en verzorgen van de nieuwsbrief;
Bijhouden van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie;
Incidenteel voeren van procedures.

Profiel
De kandidaat die we zoeken:








Heeft een afgeronde studie rechten, bij voorkeur privaatrechtelijk of gezondheidsrecht;
Is snel van begrip en leergierig;
Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk, maar is ook in staat onder tijdsdruk te presteren;
Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Is in staat complexe juridische materie in begrijpelijke taal over te brengen;
Is flexibel, klantgericht en oplossingsgericht;
Heeft bij voorkeur enige jaren werkervaring.

Wij bieden:





Een gevarieerde juridische baan in een professionele omgeving;
Een open en constructieve werkomgeving waar ideeën worden gewaardeerd;
Zelfstandig waar het kan, in teamverband waar het moet;
Een salaris overeenkomend met de zwaarte van de functie, afhankelijk van kennis en ervaring.

Bent u geïnteresseerd in een functie op ons bureau als juridisch medewerker mailt u dan uw brief en CV uiterlijk 14
augustus 2016 naar w.wickering@zorgzakengroep.nl. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling.
Indien u vragen heeft verzoeken wij u deze per mail (met daarin uw telefoonnummer) te stellen, waarna we u indien
nodig terug zullen bellen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

