
 
Heerlen, 19 januari 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Vacature juridisch adviseur (0,7- 0,8 fte) 

 

Eén van de beste overheidsorganisaties van Nederland “Stadsregio Parkstad Limburg” (finalist beste             

overheidsorganisatie 2017) zoekt een high potential met gevoel voor bestuurlijke processen!  

  

De regio Parkstad staat meer dan ooit op nationaal niveau in de schijnwerpers, mede door de prestaties 

van ons bureau. Niet voor niets is in november 2018 door de regering het maximale bedrag van                      

40 miljoen voor een Regio Deal toegekend voor de transformatie van de regio.  

 

Jouw visie en daadkracht doen er bij ons echt toe. Door de korte bestuurlijke lijnen en de breed gevoelde 

behoefte tot doorontwikkeling van de regio lever je in de rol van juridisch adviseur indirect een bijdrage 

aan de toekomst van het gebied. Dit doe je onder andere door in samenspraak met collega’s, 

deelnemende gemeenten en stakeholders te zorgen voor een correcte juridische afhechting van de 

werkzaamheden van ons bureau. 

 

Wie wij zijn 

Werken bij Stadsregio Parkstad Limburg betekent dat je deel uitmaakt van een klein gedreven team van 

zo’n 30 personen. Een gemêleerd gezelschap gelet op onder meer leeftijd en ervaring. De groep heeft 

één generieke noemer: “hart voor de regio”. Binnen en buiten het regiobureau wordt er door ons op een 

intensieve manier samengewerkt met collega’s van andere overheidsinstellingen, maatschappelijke 

partners en marktpartijen. 

 

Wat wij doen 

Stadsregio Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten: Beekdaelen, Brunssum, 

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Er wordt samengewerkt op de thema’s 

economie & toerisme, wonen & herstructurering, ruimte, duurzaamheid, mobiliteit, grensoverschrijdende 

samenwerking, sociaal economische structuurversterking en veiligheid. Samen met de stakeholders wordt 

gewerkt aan een duurzame, vitale regio. 

 

Functie-informatie 

Door continue wijzigingen in wet- en regelgeving en het uitdijen van het primair takenpakket van ons 

bureau, zowel in omvang als in complexiteit, is er behoefte aan uitbreiding op het gebied van juridische 

ondersteuning.  

 

Wij zoeken een generalist met een hands-on mentaliteit die in de meest uiteenlopende thema’s 

bestuurlijke/juridische adviezen en ondersteuning kan leveren, binnen zowel de programma’s als de 

bedrijfsvoering.  

 

Als juridisch adviseur werk je nauw samen met de concernjurist/medewerker bestuurszaken. In onderling 

overleg voeren jullie, al dan niet samen, onder meer de volgende werkzaamheden uit: 

• opstellen van (subsidie)beschikkingen; 

• uitvoeren, begeleiden en beoordelen van staatssteuntoetsen; 

• opstellen en updaten van mandaat- en volmachtregelingen; 

• formuleren van aanbestedingsbeleid; 

• aanpassen/actualisering van de gemeenschappelijke regeling; 

• beoordelen van contracten op hoofdlijnen; 

• zorg dragen voor de betreffende bekendmakingen.  



 
 

Functie-eisen 

• academisch werk- en denkniveau; 

• een juridische HBO+ of WO opleiding; 

• brede kennis en ervaring op juridisch gebied  

(met name van de Awb, de Wgr en aanbestedingsrecht); 

• kennis van en gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen; 

• ervaring met brede takenpakketten en meerdere gelijktijdig lopende (complexe) projecten; 

• sterke communicatieve vaardigheden; 

• analytisch sterk en probleemoplossend; 

• zelfstandig met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Wij bieden 

Wij bieden een tijdelijk dienstverband, dat bij goed functioneren na één jaar wordt omgezet in een vast 

contract. De inschaling wordt gebaseerd op schaal 10 of 11 van de cao SGO (max. € 5.169,00 bruto per 

maand o.b.v. een fulltime dienstverband/36 uur per week). Inpassing in het salaris is afhankelijk van 

kennis en ervaring.  

 

Sollicitaties 

Durf jij deze verantwoordelijkheid aan, laat deze kans dan beslist niet aan je voorbij gaan maar overweldig 

ons met je sollicitatie, welke je uiterlijk 16 februari 2021 kunt mailen naar: 

j.rosenbaum@parkstad-limburg.nl. 

 

Voor meer informatie over Stadsregio Parkstad Limburg zie ook www.parkstad-limburg.nl. Aanvullende 

informatie kun je inwinnen bij Inge Demandt (concernjurist/medewerker bestuurszaken) tel. 06-28653020. 

 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op 3 maart 2021.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 
 
 

mailto:j.rosenbaum@parkstad-limburg.nl
http://www.parkstad-limburg.nl/

