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Jurist  

Plaats in de 
organisatie 

Afdeling Algemene diensten  

Directe leidinggevende Directie 
 

 
Graad B1 Stafmedewerker 

 

Vakdomein  Recht 

 
Functie-
omschrijving 

Als jurist ben je het aanspreekpunt binnen onze organisatie voor juridische vragen 
binnen het domein vastgoedrecht (goederenrecht, notarieel recht).  
Je focus ligt voornamelijk op volgend takenpakket: 

 Je bent verantwoordelijk voor het juridische aspect binnen onze 
investeringsprojecten, en ondersteunt hiermee onze afdelingen Wonen, 
Ondernemen en Gebiedsontwikkeling. 

 Je volgt de dossiers op.  
 Je volgt wijzigingen in de wetgeving op die relevant zijn.  
 Je verzorgt de contacten met stakeholders zoals notarissen, advocaten, 

studiebureaus, … 
 

Je geeft juridisch advies en juridische bijstand binnen organisatie. Je beantwoordt 
de vragen zelf of met behulp van externe specialisten.  
 
Daarnaast bouw je je kennis verder uit en kan je ondersteuning bieden op 
minstens één van volgende voor WVI relevante juridische domeinen: 

 Overheidsopdrachten 
 Ruimtelijke ordening & Stedenbouw 

 
Kennis 
competenties 

In functie van het takenpakket:  
- professionele kennis op vlak van vastgoedrecht en notarieel recht.  

 
Competenties  De focus van de competenties ligt op: 

- analyserend vermogen (2): verbanden leggen en oorzaken zien  
- communicatieve vaardigheden (2): kunnen communiceren met verschillende 

doelgroepen, kunnen rapporteren en presenteren, kennis van vergadertechnieken 
- flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen, open staan voor 

nieuwe ideeën  
- initiatief (2): zien en grijpen van kansen, het zelf uitwerken en in gang zetten van 

ideeën, het signaleren van problemen en deze direct oplossen 
- innoveren (2): voorstellen van creatieve alternatieven  
- integriteit (2): herkennen van verschillende normen en waarden, behoeften en 

belangen van anderen, en weten hoe hier mee om te gaan, respect tonen voor 
anderen  

- kwaliteitsgerichtheid (2): actief een hoge mate van kwaliteit nastreven en deze 
waarborgen  

- leergierigheid (1): openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten 
in acties  

- planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief kunnen plannen en 
organiseren  

- samenwerken (2): kunnen samenwerken met mensen, individueel en in groep, en 
zo bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, contactvaardig en hulpvaardig zijn, 
kunnen omgaan met weerstand of onverschilligheid 

- visie ontwikkelen (1): vooruit kijken en taken en problemen in een ruimere context 
plaatsen 

 
 


