
 

Dat maakt Stein voor mij… 
 

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en 

organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst 

optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en 

professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur 

afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis 

voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een 

volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent! 

 

Om ons hierin te ondersteunen zijn wij voor de afdeling Bedrijfsvoering, cluster juridische 

zaken, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de structurele functie van 

 

 

 

Juridisch Adviseur 
(24 u/w) 

 

 

 

Werkzaamheden. 

De functie van juridisch adviseur kenmerkt zich door de diversiteit aan rechtsgebieden binnen 

de gemeente, met de nadruk op publiek- en bestuursrecht. 

• Algemene juridische advisering en ondersteuning van de vak-afdelingen, management en 

Bestuur.  

• Op het gebied van onze wettelijke taken volg je actief de ontwikkelingen als het gaat om 

relevante wetgeving, initieert je waar nodig procedures en borg je (mede) het 

implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.  

• Je bent belast met het opstellen en toetsen van verordeningen, overeenkomsten, 

convenanten, algemene (leverings)voorwaarden, en andere juridische documenten. 

• Je bent naast de concernjurist contactpersoon voor de huisadvocaat. 

• Je fungeert als secretaris van de bezwaarschriftencommissie. 

• Je toetst binnengekomen bezwaarschriften op ontvankelijkheid en compleetheid en je 

bepaalt wat met het bezwaar moet gebeuren (ontvankelijk, inplannen, aanvullende 

gronden indienen, e.d.). 

• Je woont de hoorzittingen en beraadslagingen van de bezwaarschriftencommissie bij, 

maakt per behandeld bezwaarschrift een verslag van de zitting en werkt het advies uit.  

• Je verzorgt het jaarverslag van de bezwarencommissie en je bent verantwoordelijk voor 

een actuele verordening en de bemensing van de commissie. 

• Je ontwikkelt en actualiseert je kennis continu en deelt graag wat jij weet. 

• Niet-juristen leg je helder uit wat de keuzes zijn bij juridische vraagstukken. 

• Je neemt de verantwoordelijkheid om een doordacht advies te geven, duidt de risico’s en 

bedenkt en benoemt de juiste oplossingsrichtingen. 

• Je vertegenwoordigt de gemeente in (hoger) beroepsprocedures ter ondersteuning van 

de vakafdeling. 

• Overige voorkomende juridische werkzaamheden. 

 



 

Wie zoeken wij?  

• De medewerker die wij zoeken heeft een juridische achtergrond aangevuld met een 

duidelijke proactieve instelling; 

• Je beschikt over een HBO plus  / WO werk- en denkniveau met aantoonbare relevante 

ervaring; 

• Je hebt gedegen kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot de gemeentelijke 

organisatie; 

• Je bent kwaliteitsgericht en beschikt over een analytisch vermogen en 

overtuigingskracht; 

• Communicatief ben je zowel mondeling als schriftelijk zeer sterk; 

• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken waarbij je deadlines bewaakt; 

• Je bent flexibel in je werktijden; 

• Je hebt naast dit alles een goed gevoel voor bestuurlijke- en politiek verhoudingen en 

weet hier met tact mee om te gaan zonder de gestelde doelen uit het oog te verliezen. 

• Je weet je staande te houden in een politiek-bestuurlijk uitdagende omgeving. 

 

Wat bieden wij? 

• Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na een jaar functioneren zal op basis van een 

beoordeling worden bezien of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden 

omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

• Een salaris in schaal 10A, zijnde maximaal € 4.831,- bruto per maand bij een 36-urige 

werkweek (salarispeil 1 oktober 2020) en afhankelijk van opleiding en werkervaring; 

• Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%; 

• Een 24-urige werkweek, eventueel aangevuld met ADV; 

• Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket; 

• Pensioenopbouw bij het ABP; 

• Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling; 

• Je ontvangt een laptop en mobiele telefoon; 

• Flexibele werktijden.  

 

Meer informatie.  

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw 

Ingrid van Kempen, afdelingsmanager Dienstverlening/Bedrijfsvoering, via het 

telefoonnummer 06-50433963. 

Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-

adviseur via het telefoonnummer 046-4359314. 

 

Solliciteren.  

Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie, inclusief de reden waarom 

(belangrijk) je 24 uur per week wilt werken en voorzien van een actueel CV kun je tot en met 

zondag 24 oktober gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar 

vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Juridisch Adviseur. Een assessment kan deel uit maken van 

de procedure.  
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