Vacature
Heb jij ervaring met juridisch adviseren op het snijvlak van ICT en recht en sla jij graag een brug tussen
wet en bedrijfsleven? Dan is deze vacature voor jou!
Wil jij grote en kleine ondernemers in de digitale sector ondersteunen bij hun juridische vraagstukken? De leden
van onze vereniging voorzien van praktische ondersteuning op het snijvlak van ICT en recht? En denk je graag
mee over de impact van wetgeving op het digitale bedrijfsleven? Bij NLdigital gebruik je jouw juridische kennis
niet alleen om leden te ondersteunen in hun dagelijks werk maar ook om Nederland verder te helpen naar de
digitale economie. Werken bij NLdigital is daarom uitdagend, afwisselend en soms onontgonnen terrein.
NLdigital is een collectief van meer dan 650 ICT-bedrijven. Denk daarbij niet alleen aan wereldwijde spelers als
Microsoft of Google, maar ook aan honderden start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven als Betabit en Mendify, die
de basis vormen van de BV Nederland. Als brancheorganisatie helpen we onze leden met nuttige tools en
diensten, een interessant netwerk en constructieve belangenbehartiging.
Ter versterking van ons juridische team zijn we op zoek naar een daadkrachtige:

Medior ICT-Jurist
ca 32 uur per week

Wat ga je doen?
Je komt te werken in ons juridisch team. Je werkt zelfstandig, maar met voldoende onderlinge afstemming zowel
binnen het juridische team als met collega's van communicatie en ledenzaken.
In de basis bestaan je werkzaamheden uit de volgende taken:
•

1-op-1 juridische dienstverlening: je adviseert zelfstandig kleine en middelgrote ICT-bedrijven op een
pragmatische, laagdrempelige manier, zowel over ad-hoc vragen als in langer lopende dossiers. Het
juridische team adviseert op bijvoorbeeld de volgende deelterreinen:

•

o

ICT-recht in ruime zin

o

Contractenrecht

o

Aanbestedingsrecht

o

Intellectueel eigendomsrecht

o

Privacy

o

Data Pro Code

Voorlichting en kennisdelen: je verzorgt workshops, webinars en presentaties en schrijft informatieve
stukken, zowel intern voor leden als bij externe gelegenheden en in externe media;

De persoon die wij zoeken:
Ervaren ICT-jurist met gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en beleid.
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•

Minimaal 3 jaar werkervaring;

•

Gedegen kennis en ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van ICT-contracten en een of meer
van de andere deelterreinen waarop we adviseren (IE, aanbestedingsrecht, privacy);

•

Ervaring in het geven van presentaties en workshops;

•

Is een teamspeler, communicatief vaardig en beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden.

Wat bieden wij?
NLdigital is de plek waar alle Nederlandse spelers op het terrein van ICT, Tech en digitalisering samenkomen.
Het team van NLdigital bestaat uit 20 collega’s. Op dit moment werken we volledig vanuit huis, maar ons kantoor
in Breukelen is goed bereikbaar, zowel met ov als met de auto. Bij ons krijg je een grote mate van vrijheid waarbij
je wordt aangesproken op je verantwoordelijkheden. De arbeidsvoorwaarden van NLdigital zijn marktconform.
Heb je interesse om ons team te komen versterken? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie. Stuur jouw mail
met motivatie en CV naar Ilse Bijman (HR-zaken) via ilsebijman@nldigital.nl. Heb je nog vragen nav de vacature?
Bel dan even naar 0348 - 49 36 36.
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