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Heb jij affiniteit met juridisch adviseren op het snijvlak van ICT en recht en sla jij graag een brug tussen wet en 

bedrijfsleven? Zoek jij een flexibele en maatschappelijk relevante baan die je kan uitvoeren in een zelfgekozen 

mix vanuit huis of ons kantoor (vooruit: met een aantal kaders)? Met een werkgever die vertrouwen in jouw 

kennis en kunde hoog in het vaandel heeft staan? Dan hebben wij een veelzijdige baan voor jou. Wij zoeken 

een:    

 
Junior ICT-jurist  

 

Ca. 32 uur per week  
  

 

Wie zijn we?    

NLdigital is een collectief van ruim 650 bedrijven die de digitale transformatie mogelijk maken. We vertegenwoordigen 

wereldwijde spelers en honderden scale-ups en mkb’ers die gezamenlijk de basis vormen van digitaal Nederland. Als 

brancheorganisatie helpen we deze organisaties met een interessant business-netwerk, constructieve 

belangenbehartiging en voorzien we in nuttige tools en diensten. Een van deze diensten is de juridische 

dienstverlening. Dat doen we om te zorgen voor een professionele en betrouwbare sector.   

Waarom werken bij NLdigital?  

We zijn bij NLdigital met 25 collega’s. We onderzoeken regelmatig of die blij zijn bij NLdigital. Wat het meest wordt 

gewaardeerd: dat je werk doet dat maatschappelijk relevant is, dat je mening ertoe doet, dat je ruimte krijgt om zelf 

initiatieven te ontwikkelen en dat een functie zo wordt ingevuld dat je kunt doen waar je goed in bent.  

Als vertegenwoordiger van de digitale sector lopen we voorop in het hybride werken. Dat betekent dat we voor een 

aantal type overleggen hebben gezegd: dit doen we op kantoor (zoals brainstorms en social events), maar voor alle 

andere werkzaamheden heb je zelf de keuze waar je die het liefst wilt uitvoeren. Medewerkers kiezen hierin allemaal een 

persoonlijke mix die bij hen past.   

We hebben met elkaar afgesproken dat het werk in principe tijdens kantooruren gebeurt. Zo zijn we digitaal bereikbaar 

voor elkaar. Tegelijkertijd zijn we flexibel: vanuit vertrouwen dat jij het beste weet wanneer en hoe je productief bent, kun 

je prima tijdens de lunch gaan sporten of een keer een kortere dag maken. Je haalt je werk dan op een ander moment 

in. Als team zorgen we dat onze leden altijd snel en goed geholpen worden. 

Wat ga je doen?  

In de basis bestaan je werkzaamheden uit de volgende taken: 

● Je bent zowel online als offline een eerste contactpersoon voor de aangesloten leden. Dat betekent dat je vragen 

beantwoordt van leden of potentiële leden, op een pragmatische, laagdrempelige manier. Het juridische team 

adviseert op bijvoorbeeld de volgende deelterreinen:  

● ICT-recht in ruime zin 

● Contractenrecht 

● Aanbestedingsrecht 

● Intellectueel eigendomsrecht  

● Privacy 
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● Voorlichting en kennisdelen: Je verzorgt (aanvankelijk ondersteunend) workshops, webinars en presentaties en 

schrijft informatieve stukken; 

● Projecten: Je denkt mee over het wegnemen van knelpunten en het verder professionaliseren van de sector. Dit 

doe je aan de hand van nieuwe diensten of je levert een bijdrage vanuit juridisch oogpunt aan lopende projecten. 

Deze projecten voer je vaak uit in teamverband; 

● Beleidsondersteuning: Je ondersteunt onze beleidsmedewerkers en schrijft opiniebijdragen over juridische issues 

binnen de ICT-branche. 
 
Je komt te werken in een team van juristen; twee ervaren juristen en een junior jurist. Je werkt zelfstandig, maar met 

voldoende onderlinge afstemming zowel binnen het juridische team, als met collega's van beleid, communicatie, 

ledenzaken en operations.  

Wie zoeken we?   

● Je hebt een hbo- of wo-rechtenopleiding afgerond, bij voorkeur op het gebied van ICT en/of privacy; 

● Je hebt gedegen kennis en bij voorkeur enige ervaring met het opstellen en beoordelen van ICT-contracten en/of 

een of meer van de andere deelterreinen waarop we adviseren (IE, aanbestedingsrecht, privacy); 

● Je bent enthousiast om kennis te delen in bijvoorbeeld webinars of blogs; 

● Je bent een representatieve en nieuwsgierige gesprekspartner en host voor aangesloten leden; 

● Je bent een teamspeler, communicatief vaardig en beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden; 

● Je bent nieuwsgierig naar de invloed van tech, ICT en digitalisering op de toekomst van Nederland.  

 
 

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 (facilitair manager) via 

ilsebijman@nldigital.nl. Heb je nog vragen naar aanleiding van de vacature? Bel dan even naar 0348 - 49 36 36.  
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