Vacature: juridisch stagiair februari tot en met juni 2019
Huurteams Nijmegen heeft een vacature voor een gemotiveerde hbo-stagiair ter ondersteuning en uitbreiding van
onze activiteiten om Nijmeegse huurders bij te staan, voor de periode van februari tot en met juni 2019.
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Functieomschrijving
Tijdens deze meeloopstage zult u betrokken zijn in alle aspecten van Huurteams Nijmegen: van huisbezoeken,
gesprekken met cliënten en dossieropbouw, tot het voeren van zaken bij de Huurcommissie en de Kantonrechter.
Hierbij zult u persoonlijke begeleiding krijgen van een medewerker die gespecialiseerd is in het huurrecht en u de
nodige theoretische informatie en vaardigheden zal bijbrengen.
Het werk als stagiair bij Huurteams Nijmegen is een mooie kans om praktijkervaring op te doen tijdens uw
opleiding. U kunt tijdens uw stage onder begeleiding van onze medewerkers uw eigen zaken voeren en cliënten
vertegenwoordigen in procedures en onderhandelingen.
Wat bieden wij u?
 Een kleinschalige werkomgeving waarbij u participeert in alle aspecten van Huurteams;
 Ervaring met het bijstaan van cliënten;
 Proceservaring bij de Huurcommissie;
 De mogelijkheid tot het opdoen van ervaring met het houden van contact en onderhandelen met een
verhuurder;
 Specialistische kennis van het huurrecht van woonruimten;
 Ervaring met dossieropbouw;
 De kans deel uit te maken enthousiast en ervaren team van medewerkers en juridisch adviseurs;
 De mogelijkheid te assisteren bij incasso- en rechtszaken.
Let op: wij bieden geen stagevergoeding.
Wat verwachten we van u?
 U volgt een opleiding hbo-rechten;
 U heeft interesse in het huurrecht;
 U beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
 U kunt goed functioneren in een klein team;
 U kunt goed functioneren in samenwerking met een team van vrijwillige krachten.
Voorwaarden
 Het betreft een meeloopstage voor de periode februari-juni 2019.
 Buiten de gebruikelijke werktijden bent u bereid om maandelijks op iedere derde dinsdag van de maand
’s avonds te vergaderen.
Over Huurteams Nijmegen
Stichting Huurteams Nijmegen wordt gefinancierd door een gemeentelijke subsidie. De dagelijkse leiding van de
organisatie ligt bij de directeur. Voorts worden de werkzaamheden door adviseurs gedaan op vrijwillige basis.
Het stichtingsbestuur is eveneens vrijwillig.
Wij helpen voornamelijk huurders in de gereguleerde sector bij zaken waarbij een te hoge huurprijs,
onderhoudsgebreken of het ontbreken van een servicekostenafrekening centraal staat. Wanneer huurder en
verhuurder er onderling niet uitkomen, ondersteunen wij de huurder kosteloos bij het voeren van een procedure
bij de Huurcommissie. Daarnaast bieden wij tegen een laag tarief ook bijstand bij de kantonrechtbank. Dit gaat
bijvoorbeeld om zaken waar de Huurcommissie niet over gaat zoals borg, of de betalingsverplichting die is
ontstaan naar aanleiding van een Huurcommissieprocedure.
Informatie
Voor meer informatie kunt u van dinsdag tot en met donderdag tussen 14:00 - 16:30 uur contact opnemen met
mw. mr. I.J.M. van Setten (directeur), 06-24247473 of info@huurteamsnijmegen.nl.
Sollicitatie
Uw sollicitatie met motivatiebrief en curriculum vitae stuurt u naar info@huurteamsnijmegen.nl t.a.v. mw. mr.
I.J.M. van Setten. Wij ontvangen uw sollicitatie graag vóór maandag 3 december. U ontvangt altijd een
ontvangstbevestiging. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 13 december.

