Vacature senior Jurist
Rijken is al bijna 50 jaar gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen voor de
overheid, het bedrijfsleven en voor particulieren. Wij doen dit met aandacht en respect.
De eerste 40 jaar door de inzet van traditionele incasso-instrumenten en de laatste jaren pioniert
Rijken op het gebied van snel incasseren door innovatief te zijn en hierbij óók gebruik te maken
van moderne incasso-instrumenten (denk aan Big Data en Algoritmes).

Rijken is regionaal alom bekend, maar is met de opgebouwde expertise inmiddels actief in heel
Nederland (en daarbuiten). Ons kantoor heeft door een grote portefeuille aan woningcorporaties
en (particuliere) verhuurders specifieke kennis en ervaring in huis op het gebied van huurzaken.

Rijken incasseert veel vorderingen in de minnelijke fase (zonder tussenkomst van de rechter),
waarbij een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen. Ook in het geval er geprocedeerd
dient te worden, dan helpen de juristen van Rijken opdrachtgevers verder. Het inschakelen van
een incassobureau of advocaat is vaak niet nodig. Rijken verzorgt het gehele (incasso)traject van
A tot Z.
Voor versterking van ons team zijn wij – per direct, voor 0,4/0,8 fte – op zoek naar een:

Senior Jurist
In de functie van Jurist ben jij een belangrijke (ondersteunende) factor doordat je verantwoordelijk
bent voor het juist beheren van reeds bestaande en nieuwe dossiers en losse opdrachten. Je gaat,
na een korte inwerkperiode, zelfstandig zowel schriftelijk als mondeling contacten onderhouden
met debiteuren, externe partijen en opdrachtgevers. Eén van onze juristen gaat jou inwerken en
klaarstomen, zodat ook jij onze opdrachtgevers kan adviseren volgens onze kwaliteitsstandaard.

Op juridisch vlak heb je taken zoals het opstellen van exploten, het plannen en begeleiden van
ontruimingen en beslagroutes, het maken van betalingsafspraken, behandelen van complexe
dossiers, het opstellen van processtukken en het zelfstandig procederen, enzovoorts. Je
dagindeling is daardoor heel afwisselend en biedt veel uitdaging.

Functie-eisen
Om de functie van Jurist succesvol in te vullen, beschik je over de volgende kwalificaties en
eigenschappen:

Je bent WO opgeleid, Rechten;
•

Je hebt meer dan vijf jaar relevante juridische werkervaring;

•

Je hebt ervaring in een B2B omgeving;

•

Je kan zelfstandig procederen;

•

Je werkt planmatig, secuur en gestructureerd;

•

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

•

Je kan bij indiensttreding een VOG overleggen – niet ouder dan 2 jaar

Als persoon ben je stressbestendig, integer, initiatiefvol, oplossingsgericht en communicatief
vaardig. Zelfstandig en gefocust werken is vanzelfsprekend, maar anderzijds werk je ook graag in
teamverband en je voelt je verantwoordelijk voor opdrachtgevers. Je denkt in “gaten” en niet in
“boren”!

Wij bieden
Een uitdagende baan in een solide en stabiele organisatie, met veel verantwoordelijkheid door de
platte organisatiestructuur. Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en de
werkervaring. Daarnaast bieden wij een mooi pakket aan secundaire voorwaarden aan, waaronder
een pensioen- en studieregeling.

Reageer nu snel
Ben je enthousiast na het lezen van onze vacature? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief
en CV via fos@rijkendeurwaarders.nl of middels onderstaande gegevens in te vullen.

Contactpersoon voor deze vacature is Fouzia Samsam, Office Manager. Bij vragen kan je ons
bellen op 073 69 181 81.

