Vastgoed Belang is de branchevereniging voor particuliere beleggers in vastgoed.
Binnen onze vereniging hebben we een vacature voor een:
Parttime (24 uur) vastgoedjurist
Word jij onze nieuwe collega?
Heb jij een passie voor vastgoed? Ben jij een vastgoedjurist die snel kan schakelen? En hou je van
een informele werksfeer? Dan ben jij de jurist die wij zoeken.
Dit zijn wij
Vastgoed Belang is een vereniging van particuliere beleggers in woningen, winkel, kantoren en
overige vastgoed. Met 5000 leden vertegenwoordigen wij een brede groep van verhuurders en
beleggers in vastgoed. Met een gedreven team zetten we ons samen met de leden elke dag met
volle overgave in voor de belangen van beleggers van meer dan 750.000 huurwoningen en vele
honderdduizenden vierkante meters commercieel vastgoed vertegenwoordigd.
Wat doe je als Vastgoed jurist bij Vastgoed Belang?
De juridische dienst bestaat uit twee juristen en wij zoeken een nieuwe collega-jurist. De functie is
dynamisch met veel verantwoordelijk en vrijheid. Dat betekent dat je dag kan bestaan uit het
geven van telefonisch en schriftelijk advies aan de leden, het schrijven van een artikel of het
uitbrengen van een advies aan de directie en/of beleidsafdeling over (nieuwe) wetgeving.
Wat ga je doen?
 Telefonische en schriftelijk advisering
 Juridische advisering aan de directie en de beleidsafdeling
 Het schrijven van artikelen voor website, tijdschrift en handboek
 Het aanwezig zijn bij activiteiten van de vereniging
 Ondersteuning bij alle overige binnen de vereniging voorkomende werkzaamheden
Dit ben jij
 Academisch werk- en denkniveau, je hebt een afgeronde opleiding als jurist
 Enkele jaren relevante werkervaring in het huurrecht, bestuursrecht en VvE recht
 Kennis van burenrecht en fiscaalrecht is een pré
 Enige proceservaring is een pré
 Teamplayer
 Hands-on mentaliteit, klantgericht en commercieel
 Stressbestendig: blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of
tegenspel
 Inventief: komt met originele ideeën en oplossingen
 Accuraat: werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail,
gericht op het voorkomen van fouten en slordigheden en behoudt het overzicht
Wat bieden wij jou?

Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid

Dynamisch team

Een informele sfeer

Een fijne werkomgeving, goed met het OV bereikbaar (vlakbij de Arena Amsterdam)

Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Ontwikkelingsmogelijkheden o.b.v. scholingsbudget

De kans om in de voorbereidingsfase iets te kunnen vinden van landelijke wetgeving

Onderdeel uitmaken van een landelijk relevante speler die veelvuldig in het nieuws is

O.b.v. ervaring een salaris indicatie tussen 2500 en 3500 bruto/per maand
Reacties
Je sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, kun je binnen veertien dagen na het verschijnen
van deze advertentie richten aan Vastgoed Belang, t.a.v. mevrouw W. Riesener, Haaksbergweg 75,
1101 BR Amsterdam of mailen naar wrw@vastgoedbelang.nl. Voor meer informatie over Vastgoed
Belang verwijzen we je naar onze website www.vastgoedbelang.nl.

