
 
 
 
 
Wil je graag werken voor een organisatie die zich landelijk inzet voor alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen? Wil je vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid een verschil maken in het 

leven van deze jongeren? En vind je het leuk om te werken met jongeren uit verschillende culturen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

 

Nidos heeft een vacature voor de functie van 

 

Juridisch medewerker  
 

voor 36 uur per week in Utrecht 

 

 

Hoe ziet de functie eruit? 

Als juridisch medewerker maak je deel uit van de juridische afdeling. Je beoordeelt als juridische 

medewerker de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdbescherming en het vreemdelingenrecht 

en de gevolgen daarvan voor Nidos en de hulpverlening aan onze pupillen. Hierbij heb je te maken 

diverse wet- en regelgeving, beleidskaders en organisaties op het gebied van asielbeleid, 

jeugdbescherming en opvang. In de praktijk informeer je en adviseer je leidinggevenden zowel 

telefonisch als schriftelijk over de inhoud van wetgeving en de praktische toepassing en interpretatie 

daarvan in de praktijk. Daarnaast adviseer je de directie over diverse juridische aangelegenheden.  

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je beschikt over een afgeronde studie rechtsgeleerdheid (bachelor en master). 

• Je hebt een gedegen kennis van bestuursrecht, jeugd- en vreemdelingenrecht. 

• Je hebt enige jaren ervaring in een soortgelijke functie en kunt de vertaling maken tussen 

juridische vraagstukken en de uitvoering in de praktijk.  

• Je bent analytisch, communicatief vaardig, pupilgericht en beschikt over een goede 

uitdrukkingsvaardigheid. 

• Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte instelling. 

• Je bent goed in staat om flexibel te werken en bent bereid om te reizen. 

• Je werkt accuraat en houdt deadlines goed in de gaten. 

• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

• Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer. 

• Standplaats voor deze functie is het kantoor van Nidos in Utrecht.  

 

 

 

 



Wat bieden wij? 

• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.976 en 

maximaal € 4.471 (schaal 10). 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• De aanstelling zal in eerste instantie voor tijdelijke duur zijn. 

 

Interesse? 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met mevrouw 

Elsbeth Faber (hoofd Juridische zaken) via telefoonnummer 088-5011200. 

 

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot woensdag 5 oktober 2022 sturen naar het e-mailadres 

directie@nidos.nl ter attentie van Elsbeth Faber. 

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

 

-Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld- 

mailto:directie@nidos.nl
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