Nederland telt 750 gerechtsdeurwaarders. Zij zijn allemaal lid van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede
beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders. Het bureau van de KBvG heeft 5
medewerkers. Het bureau ondersteunt bestuur, ledenraad en leden in hun werkzaamheden
voor de KBvG. Het bureau is ook het aanspreekpunt voor leden, publiek en ketenpartners
van de KBvG. Het bureau is gevestigd in het WTC The Hague.
Wij zijn op zoek naar een collega:
Juridisch medewerker
32 ‐ 40 uur per week
Wat zijn jouw taken
Als Juridisch medewerker heb jij een spilfunctie. De kerntaken van de functie zijn:
 schrijven van concept regelgeving, adviserende memo’s en notities;
 monitoren van (wijzigingen in) wetgeving en jurisprudentie en het maken van de
vertaalslag naar de praktijk;
 fungeren als vraagbaak op het gebied van executie‐ en beslagrecht;
 voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen van commissies en werkgroepen;
 plaatsen van berichten in het content management systeem van de website van de
KBvG en leveren van een bijdrage aan de wekelijkse nieuwsbrief.
Je werkt nauw samen met de directeur, de overige (juridisch) medewerkers van het bureau
en de leden van de beroepsorganisatie. De functie vraagt om tactvol, zakelijk, vriendelijk en
efficiënt optreden. De uitdaging in deze functie ligt in de mogelijkheid om je werk met een
grote mate van zelfstandigheid uit te voeren.
Wat vragen wij van je
 je hebt een afgeronde juridische HBO‐ of WO‐opleiding
 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als in geschrift en je kunt
goed werken met het MS Office pakket en acces;
 Je hebt een probleemoplossend vermogen en je bent besluitvaardig. Je ziet
knelpunten van tevoren, wacht niet af en neemt maatregelen;
 Je weet je grenzen te stellen en deze helder te communiceren;
 Je bent integer: in jouw werk krijg je te maken met vertrouwelijke informatie en van
jou wordt verwacht dat je deze informatie vertrouwelijk behandelt;
 Je bent flexibel en accuraat en je kan snel schakelen: binnen een klein bureau heb je
vaak veel dingen tegelijkertijd op je bord liggen.
Wij bieden jou
Het salaris dat wij je bieden is afhankelijk van jouw leeftijd, opleiding en werkervaring.

Wij bieden je verder een afwisselende en uitdagende baan op een bureau gevestigd op een
mooie locatie, waar gewerkt wordt in een informele en collegiale sfeer. Je bent woonachtig
in Den Haag of omgeving, omdat de KBvG is gevestigd in Den Haag.
Heb je belangstelling?
Stuur dan voor 24 juni 2019 een sollicitatiebrief met cv naar:
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
T.a.v. mw. mr. K.M. Weisfelt
kbvg@kbvg.nl.
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mr. Karen M. Weisfelt, tel.
070 – 890 35 30.

