Juridisch medewerker
Vacat urenummer: 13599
Organisat ie: St icht ing ACT Living I.O.
Voor onze organisatie ga je werken aan onze algemene voorwaarden en overeenkomsten. Daarnaast
geef je juridisch advies aan minima. Het is leuk en uitdagend werk. ACT Living is een innovatieve
vrijwilligersclub die opereert op het grensvlak tussen zorg en ICT . Wij bieden verschillende projecten
aan met uiteenlopende, zeer uitdagende taken.

Werktijden
Door de week
in overleg
In overleg

Uitgebreide taakomschrijving
Je wordt werkzaam in een mult idisciplinair t eam (juridisch advies) van jurist en, programmeurs, web
ont wikkelaars, illust rat ors en grafisch vormgevers. Jij houdt je bezig met algemene voorwaarden,
overeenkomst en juridisch advies. Een belangrijk punt hierbij is st ory-t elling en het neerzet t en van een
beleving voor de eindgebruiker. Je krijgt veel verant woordelijkheid en moet veel samenwerken en
schakelen t ussen verschillende rollen. De door jou ont wikkelde cont ent en designs worden ingezet op
verschillende kanalen en in een lopende websit e, dus hier zit veel verant woordelijkheid aan vast . Een
uit dagende en creat ieve vrijwilligersplek waar jouw input daadwerkelijk gebruikt gaat worden.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Een juridische acht ergrond is noodzakelijk. Er is voldoende ruimt e en begeleiding om jezelf verder t e
ont wikkelen. Ook is er elke dag een grat is lunch voor je geregeld en op vrijdagmiddag drinken we een
gezellig drankje met elkaar!

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Bij ons st aat ont wikkeling cent raal en wij st ellen geen harde eisen aan kennis en ervaring. Het zou wel heel
mooi zijn als je over de volgende kennis/vaardigheden/ervaring beschikt : juridische kennis en ervaring/
wordpress/ sales/ klant cont act

Biedt de organisatie scholing aan?
Diverse t raject en

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Voorlichting/PR

Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

1-5

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
ACT Living is een jonge, innovatieve vrijwilligersclub die zich richt op het ontwikkelen en aanbieden van ehealth-oplossingen
in de zorg. Dit doen wij onder meer door het aanbieden van een online behandeling voor mensen met depressieve klachten.
Tevens zijn wij aanbieder van Activerend Werk. Ook werken wij met statushouders. Dit zijn mensen die vaak al een
(voor)opleiding hebben gehad, maar die in Nederland nog een opleiding moeten gaan volgen en de Nederlandse taal nog
niet altijd machtig zijn. Zij kunnen bij ons aan het werk in verschillende projecten, waarin ze begeleiding krijgen over de
werkwijze in Nederland, de taal en jargon leren, maar waar we ook kijken welke stappen ze kunnen zetten om hier in
Nederland aan het werk te gaan. Op deze plek doe jij veel ervaring op in verschillende gebieden. Het bieden van
begeleiding en ondersteuning van de mensen uit een activerend werktraject, het werken aan de online behandeling, het
schrijven van artikelen, het gebruik van social media, het doen van onderzoek en contact met de cliënten zijn enkele van de
vaardigheden die jij hier kunt ontwikkelen. Ook op het gebied van ehealth zul je veel uitdagingen vinden. Dit vraagt soms
namelijk een andere houding dan andere zorggebieden en heeft zijn eigen unieke uitdagingen en mogelijkheden. Uiteraard
zijn er nog veel meer werkzaamheden.
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Presikhaaf

Vacaturenummer
13599

Contactgegevens
St icht ing ACT Living I.O.
Simon St evinweg 20
6827 BT Arnhem
Rick Wubs
06-14442893
rick.wubs@gmail.com

