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Wie zijn wij
Onze organisatie bestaat uit een juridisch adviesbureau (Juris) en een B2B-softwareleverancier (Visuall). Wij zijn
actief in binnen- en buitenland en werken met name voor grote publieke organisaties. Wij geloven dat het
uitvoeren van wetten, regelgeving en bedrijfsbeleid eenvoudig kan zijn als de complexiteit daarvan eerst
ontrafeld wordt. Onze missie is om organisaties daarbij te helpen door het leveren van strategische
dienstverlening en gebruiksvriendelijke software.
Juris heeft een unieke methode (Juris-methode) ontwikkeld om de juridische complexiteit inzichtelijk te maken
voor de uitvoering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van modelleersoftware en visualisaties. Visuall ontwikkelt
deze software. Het resultaat is een (juridisch) beleidskader dat van de directiekamer tot de werkvloer
begrepen wordt. Wij ontzorgen onze klant door dit werk uit handen te nemen.
Wat zoeken wij
Vanwege onze groei zoeken wij ter aanvulling op ons team een jurist die bij ons in dienst kan treden als junior
juridisch analist.
Wat zijn je taken
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van uitgebreide juridische analyses voor onze klanten. Op basis
van hun wensen bepaal jij welke regels relevant zijn en voer je op basis van de Juris-methode analyses uit. Uit
de analyses moet duidelijk blijken welke juridische regels relevant zijn en wat de betekenis daarvan is voor de
klant. Dit leidt tot logisch gestructureerde wetgevings- en organisatiemodellen (die je vastlegt in Visuall) en
overzichtsvisualisaties (in posterformaat). Op basis van de juridische modellen en de visualisaties geef je advies
over de ontwikkeling en implementatie van wet- en regelgeving.
Wie ben jij
Wij zoek op naar een persoon die pas is afgestudeerd of een starter met één jaar werkervaring in het juridisch
domein. Ervaring is geen pré. Voor deze functie is het belangrijk dat je in het bezit bent van sterke analytische
vaardigheden en goed kan structureren. Onze opdrachten zijn heel divers en behelzen vaak verschillende
rechtsgebieden: van bestuursrecht tot strafrecht tot internationaal recht. Je moet in staat zijn om snel de
essentie van een wet eigen te maken en een structuur te bepalen die overzichtelijk, relevant en begrijpelijk is
voor de klant.
We zijn op zoek naar een all-rounder: iemand die in staat is om uiteenlopende vraagstukken snel eigen te
maken en het leuk vindt om zich vast te bijten in ingewikkelde materie.
Wat zijn je kwalificaties
-Je hebt minimaal een universitaire graad in Nederlands Recht
-Je hebt een sterk analytisch vermogen, kunt logisch redeneren en goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden
-Je kan informatie snel en duidelijk structureren tot een geordend en georganiseerd geheel
-Je bent breed inzetbaar en je vindt het leuk om in uiteenlopende onderwerpen te verdiepen
-Je hebt affiniteit met IT
-Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift
-Je hebt uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
-Je hebt een flexibele instelling
-Je bent stressbestendig
-Je bent creatief en denkt graag pro-actief mee aan oplossingen
-Je kunt goed zelfstandig, maar ook prima in teamverband werken
-Je vindt het geen probleem om te reizen
Wat is ons aanbod
We bieden je een afwisselende baan bij een jonge en energieke dienstverlener met als thuisbasis het centrum
van Den Haag. Je wordt onderdeel van een hecht team in een interessante (inter)nationale omgeving. We
bieden jou een marktconform salaris, inclusief de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een goede
pensioenregeling.
Als je voldoet aan het gewenste profiel verzoeken we je voor 18 oktober te reageren.
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We ontvangen graag jouw CV inclusief motivatiebrief en cijferlijsten van je rechtenstudie en middelbare school.
Motiveer uitdrukkelijk in je motivatiebrief waarom jij denkt dat jij sterk analytische vaardigheden hebt en goed
kan structureren. Sollicitaties zonder motivatiebrieven worden niet in behandeling genomen. De
motivatiebrieven ontvangen wij graag in het Nederlands. De voertaal op kantoor is Nederlands.
Als wij denken dat jij zou kunnen passen binnen ons team, maken we een telefonische afspraak voor een eerste
kennismaking, dit voordat we je uitnodigen voor een gesprek op ons kantoor. Heb je vragen, of wil je
solliciteren stuur dan een mail naar info@juris.nl. Wij nemen dan contact met je op.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

