Jurist (32/40 uur)

Anculus zoekt een ambitieuze jurist, voor het facilitaire werkgebied. Je hebt een studie rechten gevolgd
(HBO/WO) en hebt al dan niet werkervaring op het gebied van aanbestedingsrecht en contractrecht. Je bent
communicatief vaardig en je hebt een sterk analytisch vermogen. Daarnaast reikt jouw interesse verder als het gaat
om behoeftebepaling en marktanalyse om voor de opdrachtgever te komen tot een goede passende uitvraag naar
de markt. Herken jij je hierin, dan zoeken wij jou!
Wat en wie is Anculus?
Anculus is een professioneel adviesbureau voor vastgoed en facilities. Wij werken voor het Primair Onderwijs en
het Voortgezet Onderwijs. Wij zijn een gemoedelijk Brabants bedrijf, no nonsens met een sociaal karakter. Dit zijn
belangrijke kernwaarden en passend bij de sectoren waarvoor we werken. Anculus richt zich op de secundaire
bedrijfsvoering voor het onderwijs zijnde Primair, Voorgezet en Speciaal onderwijs.. Anculus kent vier afdelingen:
Organisatie advies, Facilitair, Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling.
De afdeling Organisatie advies verzorgt hoofdzakelijk aanbestedingen voor alle in het PO en VO voorkomende
diensten en leveringen. Waarbij zij kennis heeft van de inhoud als het gaat om het onderwerp, de markt en de
bedrijfsvoering van een school of schoolbestuur. Daarnaast richt de afdeling zich op de professionalisering van de
ondersteunende organisatie van onze opdrachtgevers, waarbij efficiency, doeltreffendheid en ontzorging de
sleutelwoorden zijn.
Wat is jouw rol?
Als jurist en adviseur werk je nauw samen met en onder aansturing en begeleiding van de manager facilitair. Als
juridisch specialist word je betrokken in juridische vraagstukken voornamelijk rond contractrecht,
aanbestedingsrecht maar ook bouwrecht, bestuursrecht en onderwijswetgeving.
Daarnaast verzorg je aanbestedingen binnen de afdeling Organisatie advies.
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning en het resultaat van (deel)projecten als:
•
Het inrichten en verzorgen van (Europese) aanbestedingen voor alle voorkomende diensten en
leveringen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs;
•
het vertalen van de vraag van de gebruikers en het opstellen van programma’s van eisen;
•
het adviseren over inbesteden of uitbesteden van diensten;
•
het adviseren over koop- en leaseconstructies;
•
het ondersteunen bij of begeleiden van contractimplementaties;
•
het opstellen van inkoopanalyses en benchmarks.
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Je hebt een WO opleiding rechten afgerond of hebt een HBO opleiding rechten afgerond en aangevuld
met minimaal 2 jaar werkervaring;
je hebt werkervaring als jurist, bij voorkeur op gebied van contract-, aanbesteding en/of bouw;
je bent taalkundig sterk in het formuleren van bijvoorbeeld eisen, wensen en te maken afspraken;
je gaat graag met mensen in gesprek, kunt goed luisteren en voelt je prettig in een rol als adviseur;
je bent analytisch en hebt onderzoekende skills;
je bent bereid je verder te ontwikkelen op het gebied van inkoop en aanbestedingen door opleidingen en
trainingen te volgen;
je hebt oog voor commerciële kansen.

Word jij onze nieuw collega?
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je toe aan een volgende stap in je carrière, stuur dan jouw CV met motivatie,
gericht aan Frank van Vilsteren naar personeel@anculus.nl.
Je kunt ook direct solliciteren via de button op deze website.
Wil je meer informatie, bel dan met de directiesecretaresse Jolanda Guis via 085-4899297 of 06-23862234.
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