Bedrijfsjurist
STICHTING MEANDER-PROKINO AMSTERDAM
Weet jij raad met complexe vragen op het gebied van arbeidsrecht en contractenrecht?
Bewijst jouw cv een uitstekend juridisch inzicht?
Ben je gericht op samenwerking, kwaliteit, ben je analytisch sterk en bruis je van de teamspirit?
Wil jij werken in een maatschappelijk verantwoorde organisatie?
Heb je een wo-opleiding rechtsgeleerdheid en 5 jaar relevante werkervaring?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Vanwege de sterke groei van onze dienstverlening en onze ambities zoeken wij een bedrijfsjurist die 32 – 36 uur per
week ons team komt versterken. Je vormt samen met onze andere bedrijfsjurist een klein team op het hoofdkantoor in
Amsterdam. Dit team is onderdeel van de afdeling P&O en legt verantwoording af aan de manager P&O.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je adviseert de Raad van Bestuur, directie en management op het gebied van arbeidsrecht, verbintenisrecht
en huurrecht
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en up-to-date houden van diverse arbeidsrechtelijke documenten,
overeenkomsten en beleidsstukken
Je bent verantwoordelijk voor het afwikkelen van diverse (complexe) arbeidsrechtelijke vraagstukken als
reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, wijziging/harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, conflicten op de
werkvloer, disfunctioneren et cetera
Je beoordeelt contracten en overeenkomsten van de organisatie
Je neemt deel aan diverse projectgroepen zoals bijvoorbeeld AVG, WAB en Flexwerken
Vanwege de organisatiestructuur en je contacten met onder andere de Raad van Bestuur, directie en het
managementteam ben je een stevige persoonlijkheid met goede communicatieve skills.

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Werklocatie in het hart van Amsterdam op een unieke locatie, goed bereikbaar met het OV
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Salaris afhankelijk van kennis en ervaring in de cao-kinderopvang, maximaal schaal 12
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en faciliteiten zoals laptop en telefoon
• Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Petra Overdevest, Coördinator Werving & Selectie, via
telefoonnummer 020-412 12 00. Spreekt de functie je aan? Stuur dan een korte motivatie en je cv vóór 1 oktober naar
vacatures@prokino.nl met als onderwerp: Bedrijfsjurist Amsterdam.
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 9 oktober.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

We zien uit naar je reactie!

