Jr. jurist m/v
Ben je beginnend jurist en op zoek naar een uitdagende baan met veel zelfstandigheid?
Zorg Zaken Groep breidt uit en zoekt juristen die willen meebouwen.
Wij zijn specialisten in juridische vraagstukken van zorgaanbieders. Naast het gezondheidsrecht gaat
het om contracten, arbeids- en ondernemingsrecht. We werken voor diverse zorgaanbieders in
Nederland.
Onder de naam Juridicare richten we ons op het MKB in Oost-Nederland en bieden we
ondersteuning en expertise op het gebied van arbeidsrecht, contracten, ondernemingsrecht en
incasso.
Voor zowel de Zorg Zaken Groep als voor Juridicare zijn we op zoek naar juristen om ons team te
versterken. Bij ons krijg jij de ruimte je als professional te ontwikkelen en mee te bouwen aan ons
bureau.
Beginnend jurist (m/v), 32-40 uur per week
Profiel
De persoon die we zoeken:
• Heeft een afgeronde juridische opleiding op hbo of academisch niveau, bij voorkeur in een
privaatrechtelijke richting;
• Is leergierig, snel van begrip en werkt zelfstandig;
• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk, maar kan ook onder tijdsdruk presteren;
• Is in staat complexe juridische materie in begrijpelijke taal over te brengen;
• Is sterk in het leggen van contact, kan goed presenteren en voelt zich comfortabel voor een
groep te staan (of wil het graag leren);
• Is flexibel, klantgericht en oplossingsgericht.
De taken
Het werk van onze juristen ligt vooral op het terrein van de bedrijfsvoering van onze klanten, zoals
contractenrecht, arbeidsrecht, incasso en rechtsvormen.
Als beginnend jurist zijn dit je belangrijkste taken:
• Analyseren van juridische vraagstukken;
• Zelfstandig adviseren van klanten van de Zorg Zaken Groep/Juridicare
• Een bijdrage leveren aan de opleidingen die we geven;
• Bijhouden van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie;
• Incidenteel voeren van procedures.
Over ons
De Zorg Zaken Groep is een begrip in Nederland als het gaat om de juridische ondersteuning van
zorgaanbieders. “U de zorg, wij de zaken” is ons motto. We zijn uniek in onze specialisatie en werken
voor grote namen in de branche. De juridische adviezen op het gebied van arbeidsrecht, contracten,
rechtsvormen en incasso bieden we ook aan het regionale MKB, onder het label Juridicare.

Onze bedrijfsfilosofie is erop gericht om langdurig relaties aan te gaan met onze klanten.
We binden onze klanten aan ons door:
• Uitstekend werk te leveren;
• Oplossingsgericht mee te denken met onze klanten;
• Actief onze kennis te delen;
• Onze afspraken na te komen.

Solliciteren
Ben jij de persoon die we zoeken voor de uitbreiding van ons team? Solliciteer dan op deze functie
door je brief en cv voor 30 juni 2017 te mailen naar w.wickering@zorgzakengroep.nl. Ook je vragen
kun je per mail stellen aan Wim Wickering. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling,
met mogelijkheden op een vast contract.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

