
ADVISEUR  
JURIDISCHE ZAKEN  
(36 UUR PER WEEK)
Die kiest voor afwisseling

De ideale werkgever
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen die 
houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij 
werkten al voor het coronatijdperk plaats- en tijdonafhankelijk. 
Je bepaalt zelf waar je werkt. Ook krijg je alle ruimte om 
inhoud te geven aan je nieuwe baan. Jouw ideeën zijn meer 
dan welkom. We gaan uit van zelforganisatie: teams nemen 
verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren 
hun prestaties en passen waar nodig hun werkstrategie aan. 
Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft en zien win-win-
oplossingen. Het gaat om partnerschap en samenspel. Spreekt 
onze manier van werken je aan? Dan komen we graag snel met 
je in gesprek.

Dit ga je doen
Je kiest voor deze baan, omdat je houdt van afwisseling en 
breed onderlegd bent. Dat maakt je ongeveer 18 uur per week 
inzetbaar als secretaris van de commissie bezwaarschriften. 
Je helpt bij  de voorbereiding van zittingen en het uitbrengen 
van advies. Tijdens hoorzittingen ben je fysiek aanwezig als 
de coronaregels dit toelaten. Je bewaakt de voortgang en de 
afhandeling van bewaarschriften binnen de wettelijke termijnen 
van de Algemene wet bestuursrecht.

Kwaliteit is belangrijk
We vinden kwaliteit heel belangrijk. Daarom krijg je circa 
10 uur per week de ruimte voor juridische kwaliteitszorg. 
Aan de hand van uitkomsten van bezwaarzaken signaleer je 
juridisch gewenste en ongewenste ontwikkelingen binnen 
de organisatie. Je adviseert over nieuwe ontwikkelingen en 

kwaliteitsvraagstukken. In dit kader ga je aan de slag met het 
optimaliseren en borgen van de juridische kwaliteit binnen 
verschillende besluitvormingsprocessen. 

Voeling met de praktijk
Tot slot vertegenwoordig en adviseer je onze organisatie 
op verschillende rechtsgebieden. Je vindt het leuk om de 
vraagbaak te zijn voor verschillende vakteams. Als het nodig is, 
vertegenwoordig je de gemeente in (gerechtelijke) procedures. 
Je houdt voeling met de praktijk dat je weer inspiratie geeft voor 
je andere rollen binnen Molenlanden. 

Wie ben jij?
Je hebt een academische juridische opleiding en bent 
specialist op het gebied van het bestuursrecht. Affiniteit met 
het privaatrecht en het omgevingsrecht zijn een pré. Voor jou 
is het een uitdaging om naast secretaris van de commissie 
bezwaarschriften ook met juridische kwaliteitszorg en juridische 
vragen van andere teams bezig te zijn. Je bent immers een 
allrounder met een brede kennis en ervaring die graag door de 
hele organisatie heen werkt. Dat jij zo makkelijk communiceert 
op alle niveaus, maakt je voor ons de ideale collega. 

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris 
maximaal € 5.010,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. 
Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van 
een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel 
van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. 
Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat 
met aandacht voor loopbaanontwikkeling en de gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden conform de cao gemeenten. Het gaat om 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op 
onbepaalde tijd. 

Solliciteren & Informatie
Een nieuwe baan in het nieuwe jaar? Bel dan met Nebo 
Mastilović (06) 31 75 25 53 of mail naar nebo.mastilovic@
jouwgemeente.nl. Mail je sollicitatiebrief en cv naar  
lizette.jumnoodoo@jouwgemeente.nl. Je kunt Lizette 
Jumnoodoo bellen met vragen over de procedure  
(06) 11 56 45 60. 

De gemeente Molenlanden is een innovatieve 
gemeente in de Zuidelijke Randstad met een 
grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-
dienstverlening, waarbij we actief aanwezig zijn in 
de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons 
met 43.500 inwoners en ondernemers door hen te 
ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te 
vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we 
over de grenzen van onze groene oase en werken we 
samen met partners in de regio en daarbuiten. 




