
 

 

BOUF LEGAL zoekt medior jurist/juridisch beleidsadviseur 

gezondheidsrecht (36 uur) 
 

Wat doet BOUF Legal? 

BOUF Legal werkt voor branche- en beroepsverenigingen in de zorg, (grote) zorgorganisaties en 

organisaties in het publieke domein. Juristen, politicologen en bestuurskundigen werken samen 

aan uiteenlopende vraagstukken: van het adviseren bij het inkoopbeleid van een 

zorgverzekeraar, het vormgeven en implementeren van een lobbystrategieën richting de 

Tweede Kamer tot het geven van governance advies aan RvB’s en RvT’s. Dat vraagt om een open 

blik, nieuwsgierigheid en een scherp oog voor de juridische actualiteit en politiek.  

 

Wat breng je ons?  

• Minimaal VWO niveau 

• Academisch denk- en werkniveau (Master Nederlands recht of Master Gezondheidsrecht) 

• Aantoonbare juridische kennis en werkervaring 

• Aantoonbare ervaring en competenties op het gebied beleidsadvisering; 

• Gevoel voor verhoudingen, met name in de relatie met onze cliënten 

• Een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen 

• Het snel hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift) 

• Je bent een generalist met specialistische kennis en vaardigheden 

• Het vermogen om te ‘schaken’ op meerdere dossiers 

• En (soms) werken van ‘9 tot af!’ vind je geen probleem 

• Acquisitievaardigheden en gevoel voor commercie 

• Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken 

• Woonachtig in de omgeving van Zeist 

 

Wat is een pre? 

• Een tweede Master of Minor bestuurskunde/bestuur & organisatie wetenschappen  

• Affiniteit met de belangen van zorgorganisaties  

 

Wat bieden we? 

• De functie betreft 36 uur per week 

• Een marktconform salaris + arbeidsvoorwaarden  

• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen onder begeleiding van een mentor 

• Mogelijkheden voor opleidingen en nascholingen 

• Een leuk team en vrijmibo’s 

• Een fijne werkplek in het hartje van Zeist  

 

  



 

 

Hoe selecteren we? 

Onze selectieprocedure is als volgt opgebouwd: 

• Een kennismakingsgesprek 

• Een assessment gericht op capaciteiten, ontwikkelingsmogelijkheden en drijfveren 

• Het uitwerken van een casus 

• Opvragen van referenties 

Ben je gemotiveerd en bereid om te investeren in je ontwikkeling en BOUF Legal? Kortom, word 

jij onze nieuwe collega? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar backoffice@bouflegal.nl ter 

attentie van Hoofd Juridische Zaken, mevr. mr. D.F.A. Kikken. Voor meer informatie kun je 

telefonisch contact opnemen met mevr. Kikken, te bereiken op 06-16175789. 
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