Jurist gezondheidsrecht
Landgraaf

36 uur per week

Wij zoeken jou!

MeanderGroep Zuid-Limburg is de meest complete zorgaanbieder in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Met
bijna 5.500 werknemers verlenen we dagelijks de zorg die nodig is. Met zo’n groot aantal medewerkers zijn we een
van de grootste werkgevers in de regio. Jaarlijks helpen onze mensen meer dan 10.000 inwoners van Parkstad en
omstreken. MeanderGroep is weliswaar een grote zorgaanbieder, maar heeft zijn dienstverlening kleinschalig
georganiseerd, onder andere via buurtgerichte teams voor thuiszorg en kleinschalig wonen voor mensen met
dementie.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken collega die uitblinkt in kwaliteit en
klantgerichtheid. Wij bieden een gevarieerde functie waarin je als jurist, gespecialiseerd in gezondheidsrecht,
werkzaamheden verricht.

Wat ga je doen?
Je staat managers, directeuren en de raad van bestuur bij in de meest uiteenlopende (complexe) juridische
kwesties en vraagstukken op het gebied van gezondheidsrecht. Je houdt je onder meer bezig met klacht- en
tuchtzaken, gedwongen opnames van klanten, dienstverleningsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten
tussen verschillende zorginstellingen, patiënten rechten en kwesties op het gebied van toezicht. Naast jouw
juridische taken met betrekking tot het gezondheidsrecht, houd je je onder meer bezig met privacywetgeving en
ga je fungeren als Functionaris Gegevensbescherming. Samen met de concernsecretaris analyseer jij de juridische
vraagstukken en vertaal je op een praktische manier wet- en regelgeving naar een onderbouwd advies. Je
ondersteunt de concernsecretaris bij het beoordelen van contracten, governance-vraagstukken en
aansprakelijkheidskwesties. Voor jouw collega’s ben jij dé juridische sparring-/gesprekspartner. Je ontwikkelt en
onderhoudt relevante netwerkcontacten die een bijdrage leveren om de functie, de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden optimaal in te vullen.

Dit vind je leuk om te doen
Uitdagende juridische vraagstukken oplossen.
Gefundeerde adviezen geven.
Praktisch vertalen van wet- en regelgeving.
Opstellen van (beleids)notities.
Ondersteunen van de concernsecretaris.
Het opstellen van overeenkomsten en/of deze toetsen.
Vertalen van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving naar juridisch beleid, richtlijnen en
procedures voor op de werkvloer.

Hier herken jij jezelf in
Je beschikt over een afgeronde universitaire studie Nederlands recht.
Je hebt aantoonbaar kennis van het gezondheidsrecht en (bij voorkeur) ervaring met
dossierbehandeling en zelfstandige praktijkvoering op dit rechtsgebied.
Je hebt aﬃniteit met privacywetgeving.
Je staat stevig in je schoenen en vindt het een uitdaging om juridische vraagstukken op te
lossen.
Je hebt een zelfstandige, accurate en proactieve werkhouding, bent een daadkrachtige adviseur

en een creatieve denker.
Je bent een generalist met inzicht en gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke
verhoudingen.
Je bent toegankelijk en zoekt de verbinding.
Je bent precies, werkt nauwkeurig en hebt oog voor het menselijke aspect.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.
Je voelt je lekker in een omgeving waarin je je talent verder kunt ontwikkelen.

Dit zoek jij verder in een baan
Contract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd.
Salaris conform cao VVT FWG 60 (maximaal € 4886,73 bruto per maand) of 65 (maximaal €
5752,21 bruto per maand) afhankelijk van ervaring.
Tot 50% korting bij jouw sportschool.
Een waanzinnig leuke baan met uiteenlopende uitdagingen!
Bij indiensttreding dien je een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen of bereid te zijn deze
aan te vragen. De kosten van de VOG worden vergoed door MeanderGroep.

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met Marc Leclair,
bestuurssecretariaat, tel: 06 208 339 86.
Vacaturenummer 2021.112

Solliciteren?
Is deze vacature de perfecte baan voor jou? Laat
ons via meanderwerk@mgzl.nl weten waarom je
deze leuke uitdaging zo graag aan wilt gaan.
Vergeet niet het vacaturenummer (2021.112) te
vermelden.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m 18 mei
2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in
overleg.

