Senior Jurist Omgevingsrecht Vlaanderen
23/10/2019

Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor:

Onze klant, Schulinck België, is een dynamisch jong dochterbedrijf van Wolters Kluwer en is
gespecialiseerd in het ontwikkelen van juridische online kennisdatabanken en biedt
juridische ondersteuning aan steden en gemeenten. Zij zijn reeds marktleider in Nederland
en starten met de online kennisdatabanken van Schulinck in België waarbij jij en jouw collega’s
de gemeenten juridisch ondersteunen.

Functie

Rechtstreeks aanspreekpunt voor steden en gemeenten waarbij jij hen correct adviseert
m.b.t. alle aspecten van het omgevingsrecht in al zijn facetten.
Ervaring in beroepsprocedures en vergunningsbetwistingen, premies en sancties. Je kan je
verder bekwamen in je job die op termijn ook zal uitgebreid worden naar aanverwante
regelgevingen waarmee gemeenten te maken hebben.
Je capteert en distribueert nieuwe wetgeving en relevante ontwikkelingen die gemeenten
kunnen gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Je maakt samenvattingen van nieuwe relevante wetgeving en jurisprudentie. Je vertaalt
complexe juridische vraagstukken in praktische handleidingen voor de gemeentelijke
uitvoering in een begrijpelijke taal en zorgt ervoor dat de database steeds up-to-date is.

Gezocht profiel

Je hebt minstens 5 jaar grondige ervaring in het omgevingsrecht (bouwrecht, ruimtelijke
ordening en milieu) en je kunt je inleven in de vragen van jouw klanten of gelijkaardig door
ervaring op een gemeente, overheid of advocatenkantoor.
Je hebt een vlotte pen, een passie voor wetgeving en je kunt de juiste informatie filteren
voor jouw doelgroep.
Je hebt energie, drive en passie en zin om in een nieuw team te werken.
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Je bent leergierig en je kunt jouw kennis ook overdragen aan jouw collega’s en klanten.
Je bent servicegericht en hebt oog voor de noden van de gemeenten.
Je hebt oog voor detail.

Aanbod

Je start samen met 2 andere collega’s de juridische dienst op in België.
Je krijgt een training on the job en de ondersteuning van een dynamisch en ervaren team
van 27 juristen in
Nederland en veel opleidingsmogelijkheden.
Een toffe en open sfeer waar hard gewerkt wordt en veel gelachen.
De mogelijkheid om door te groeien naar een meer commerciële externe rol of je meer te
specialiseren in een expertenrol op kantoor: de keuze is aan jou!
Je bent flexibel en je werkt 3 dagen vanuit het kantoor in Venlo. Daarnaast kun je 2 dagen
werken in het kantoor in Hasselt of van thuis uit.
Na verloop van tijd zal de focus breder gelegd worden dan omgevingsrecht en zul je je ook
kunnen verdiepen in OCMW-wetgeving, kiesrecht, bestuursrecht, bevolking en burgerlijke
stand en andere taken die behoren tot de bevoegdheid van gemeenten.
Je mag zelf jouw dossiers managen.
Doorgroeimogelijkheden binnen Wolters Kluwer, Top Employer in België, reeds 8 jaar op
een rij.

Contact
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Referentie:
LEXGO/SJORV/99

Contactpersoon/dossierbeheerder:
Judith Van Geluwe
02 306 73 99

Solliciteren via:
Evi Weytens
evi@jacon.be
of via ons formulier: https://www.jaconlegal.be/nl/kandidaat/contact
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