
Dé flexibele schil voor woningcorporaties

JURIST GEZOCHT
vacature

Ben jij onze match?



WIE ZOEKEN WIJ? 
• Een jurist die affiniteit heeft met de 

corporatiesector en staat voor kennisdeling;
• Het lijkt je leuk om voor het Juridisch 

CorporatiePlatform te werken waarbij je de 
aangesloten corporaties adviseert over 
uiteenlopende zaken;

• Het lijkt je leuk om praktijkervaring op te doen 
bij verschillende aangesloten corporaties;

• Je bent een ambitieuze starter op de 
arbeidsmarkt en nieuwsgierig naar de juridische 
vraagstukken van een woningcorporatie;

• Je hebt een juridische achtergrond;
• Je hebt een opleiding op hbo- of wo-niveau 

afgerond en minimaal 3 jaar werkervaring;
• Je bent enthousiast, sociaal en nieuwsgierig;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs.



WAT GA JE DOEN?
Je maakt onderdeel uit van het team JCP waarbij 
je de aangesloten woningcorporaties op weg 
helpt met verschillende juridische vraagstukken. 
Het JCP biedt juridische diensten aan waaronder 
detachering van juridisch medewerkers, juridisch 
advies via een helpdesk en een betaalde 
tweedelijnsdienstverlening. Onder begeleiding 
van de coördinator ga je aan de slag op het 
juridisch platform en denk je mee over de 
toekomst van ervan, werk je de kennisbank bij, 
schrijf je mee aan artikelen of ga je een mooie 
opdracht doen bij een corporatie.



ONS AANBOD:
• Een bruto maandsalaris conform schaal I van 

de cao Woondiensten, afhankelijk van het aantal 
werkervaringsjaren, op basis van 36 uur;

• Opleiding en begeleiding;
• Reiskostenvergoeding of optie voor een 

leaseauto, laptop;
• Voldoende vakantiedagen en gezellige 

teamuitjes!



Binnen Matchability is in 2019 het Juridisch CorporatiePlatform 
(JCP) gelanceerd. Het JCP is een online platform dat corporaties 
ondersteunt bij juridische vragen, op het gebied van het huurrecht, 
bouw- en vastgoedrecht, stook- en servicekosten, de Woningwet, 

overeenkomstenrecht en privacyrecht. 

Het JCP omvat een aantal juridische medewerkers die vragen 
beantwoorden, een kennisbank met juridische informatie bijhouden, 
jaarlijkse bijeenkomsten organiseren, (online) trainingen geven en 

nog veel meer!

Over ons

Het Juridisch CorporatiePlatform (JCP)
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Denk je nu: 

‘Ik zie een match!’?

Mail dan je cv en motivatiebrief naar 

info@matchability.nl


