Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)

Adviseur Bouwrecht
Ben jij jurist met ervaring op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht? Geef je graag eerste- en
tweedelijns juridisch advies en weet je procedures succesvol tot aan de Raad van Arbitrage te
begeleiden? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou!
Op kantoor in Zoetermeer is de Adviesdesk onderdeel van het bedrijfsonderdeel Advies & Voordeel.
Samen met collega’s dragen we zorg voor een brede adviespraktijk, die voor veel leden een belangrijke
reden is om lid te zijn van Bouwend Nederland. Voor de Adviesdesk zijn we op zoek naar een:

Adviseur Bouwrecht (0,8 fte)
Functie-inhoud
Op het gebied van onder meer bouwrecht geef je zowel eerste- als tweedelijns advies aan leden. In het
eerstelijns advies richt je je op het direct beantwoorden van vragen die via e-mail of telefoon
binnenkomen. In de tweede lijn neem je zelfstandig het juridisch dossier over van het lidbedrijf of je
begeleidt ze daarbij, indien nodig tot aan een procedure voor de Raad van Arbitrage. Het gaat hierbij om
betaalde dienstverlening. Daarnaast lever je een bijdrage in het programma-aanbod van Bouwend
Nederland Academy.

Profiel
Je hebt minimaal een afgeronde WO opleiding (juridisch) en een aantal jaar werkervaring in het
privaatrechtelijk bouwrecht. Ook leg je gemakkelijk contact en bouw je proactief een band op met onze
leden. Kennis en ervaring op het gebied van ondernemersrecht is een pré.
Verder ben je:
•
op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving, zodat je leden concreet kan ondersteunen
bij hun bedrijfsvoering;
•
communicatief sterk en kunt complexe informatie overbrengen, zowel individueel als aan
groepen;
•
enthousiast en bevlogen en doe je je werk met plezier en overtuiging;
•
flexibel, collegiaal en initiatiefrijk;
•
een professional die gestructureerd en zelfstandig werkt;
•
een geboren adviseur die representatief is en dienstverlenend is ingesteld;
•
in staat innovatief mee te denken aan nieuwe projecten.

Salaris
Bouwend Nederland biedt een marktconform salaris. Daarnaast beschikken wij over uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eigentijdse pensioenregeling en minimaal 35
verlofdagen op fulltime basis.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erik Tierolf, 06-51594679.
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je motivatie met CV naar
s.ammann@bouwendnederland.nl ter attentie van Sven Ammann.

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

