Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw zoekt
een startend bedrijfsjurist (36 uur)

Over jou
Ter versterking van ons team Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een startend bedrijfsjurist. Je zult
je in de volle breedte gaan bezighouden met de juridische aspecten van de organisatie. De
voornaamste focus ligt hierbij op het juridisch begeleiden van dossiers en (complexe) projecten. Hierbij
houd je je onder andere bezig met het opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden
en reglementen. Daarnaast vertaal je (externe) juridische adviezen en implementeert deze op een
zorgvuldige wijze in de organisatie.
Ons juridische team bestaat uit twee juristen. Na een korte inwerkperiode behandel je jouw eigen
dossiers, ondersteun je de (senior) bedrijfsjuristen en/of werk je in een projectteam.
Je profiel


Je hebt een afgeronde WO-opleiding Nederlands recht met een specialisatie in privaat-,
ondernemings- en/of financieel recht



Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring



Je hebt affiniteit met financiering en zekerheidsrechten



Je hebt interesse om zaken op andere juridische gebieden voortvarend aan te pakken



Je hebt een dienstverlenende, creatieve en praktijkgerichte instelling



Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal in woord en geschrift
(goede kennis van de Engelse taal is een pre)

Over ons
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van
woningcorporaties. Hierdoor hebben corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw
toegang tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Het door WSW geborgde vermogen
bedraagt circa € 82 miljard. De door WSW geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van de
Staat, gemeenten en financiers (met een triple-A rating van de ratingbureaus Standard & Poor’s en
Moody's Investor Service). Bij WSW werken ongeveer 60 enthousiaste professionals.
Bij ons werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de
financiering van de sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid, deskundigheid en
betrokkenheid hoog in het vaandel staan.
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Meer weten of reageren?
Wil je meer weten over ons of over de functie neem dan contact op met Gabor van Beek (bedrijfsjurist)
06-55773845, Lisa Schuur (bedrijfsjurist) 06-57493712 of Sigrid Maas (manager P&OO) 06-51758956.
Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling P&OO 035-5286400.
Wil je reageren? Stuur dan vóór 1 april a.s. je motivatiebrief met je CV naar vacatures@wsw.nl. Je
hoort dan snel van ons.
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