
 

 

 
 
 

Juridische helpdesk en beleidsmedewerker 

De VLOK, branchevereniging voor vakmensen is op zoek naar een talentvolle stagiaire in Zoetermeer. 

In jouw rol ga je aan de zijde van onze algemeen secretaris aan de slag met juridische vraagstukken, denk en werk 
je actief mee aan de verenigingsreglementen en verdiep je je in (aankomende) wetgeving.  

Wat ga je doen: 

• Eerstelijns hulp:  
o Het beantwoorden van juridische vragen van leden, klanten van leden (consumenten en 

zakelijke opdrachtgever), leveranciers en instellingen 
o Het helpen bij bemiddelen in geschillen tussen leden en hun klanten 
o Vertalen van ervaringen in Veel Voorkomende Vragen (VVV) voor de website 

 
• Adviesaangelegenheden: 

o Tegen het licht houden van verenigingsreglementen in het kader van een veranderende 
organisatie 

o Voorlichting inzake de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen miv 1 
januari 2021 

o Evaluatie algemene voorwaarden van de verschillende vakgroepen (BtoC) en het opstellen van 
algemene voorwaarden voor de nieuwe Vakgroep Montagepartners (BtoB) 

o Onderzoek naar mogelijke aansluiting bij de Geschillencommissie Bedrijven te Den Haag 

Wat wij bieden 

• Een veelzijdige stage binnen een klein, informeel maar vooral enthousiast team. Je hoeft alleen koffie 
te halen als je er zin in hebt! 

• Een zeer actieve en leerzame (voor jou maar zeker ook voor ons..!) stage 
• Eigen werkplek in ons kantoor 
• Stagevergoeding 
• Onbeperkt goede koffie, thee of hot choco 
• Minpunt? Je hebt geen zin meer na deze stage om naar school te gaan. 
• Na de stage je 1ste echte job? 
• Uiteraard volledig volgens de RIVM richtlijnen 

Wat wij vragen: 

• Minimaal HBO 4 (Rechten) 
• Perfecte beheersing van de Nederlandse taal 
• Kennis van burgerlijk- en handelsrecht, eventueel verzekeringsrecht 
• 4 dagen per week beschikbaar  
• Een assertieve en proactieve werkhouding  

Solliciteren 

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature, voldoe je aan de eisen en ben je beschikbaar per september 
2020? Stuur dan een mail naar k.huisman@vlok.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

 


