Projectjurist (M/V)
Functie
Als projectjurist bij Houtzager Strijker werk je als jurist in een multidisciplinair projectteam dat de
voorbereiding en realisatie van grote bouwprojecten begeleidt. Binnen het team ben je de juridische
specialist en zorg je ervoor dat de aanbesteding, contractering en contractbeheersing van grote
projecten in goede banen wordt geleid. De werkzaamheden vinden veelal plaats buiten kantoor, bij de
klant of op de bouwlocatie. Natuurlijk vindt er regelmatig afstemming en overleg plaats op kantoor in
Zeist, waar de kennis en ervaring wordt gedeeld.
Profiel
Wij verwachten van jou dat je deels zelfstandig en deels in samenwerking met (project)collega’s de
voorkomende werkzaamheden kunt uitvoeren. Je hebt affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht en
geïntegreerde contracten (UAV-GC en/of PPS-projecten) en hebt de ambitie om je daarin verder te
verdiepen. Je werkt gestructureerd en nauwkeurig, hebt een goed analytisch vermogen, werkt
oplossingsgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden.
HBO/WO
Voor deze functie komen zowel HBO als universitair opgeleide juristen in aanmerking. Werkervaring is
niet noodzakelijk, een gezonde ambitie wel.
Wij bieden
Je krijgt de ruimte om binnen een informeel team van ervaren specialisten het vak te leren, al vlot
zelfstandig te werken en in wisselende werkomgeving door het land voor verschillende
opdrachtgevers te werken. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en verdieping. De werkweek omvat 32
tot 40 uur per week.
Bedrijf
Houtzager Strijker biedt juridische begeleiding, advisering en geschilbeslechting ten behoeve
van aansprekende projecten in de infra-,bouw- en vastgoedsector. Onze advocaten,
projectjuristen en mediators kijken over de grenzen van hun eigen specialisme heen om tot
een integraal advies of product te komen. Daarmee ondersteunen zij cliënten, zowel aan
opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde, in het bereiken van het beoogde succes.
Houtzager Strijker is gevestigd in Zeist en bedient cliënten in het hele land.

Solliciteren naar deze functie?
Uw sollicitatie, voorzien van CV, kunt u zenden aan philip@houtzagerstrijker.nl.

