Vacature Jurist
Fulltime 36 uur
Ben jij een maatschappelijk betrokken jurist en heb je interesse voor het personen- en
familierecht en internationale vraagstukken? Kom dan ons team versterken!
Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) is het onafhankelijk juridisch
expertisecentrum op het gebied van (het voorkomen van) internationale kinderontvoering.
Ook zet het Centrum IKO sterk in op preventie van internationale kinderontvoering.
Wij geven gratis advies, begeleiding en informatie aan ouders, verzorgers en professionals
die in hun persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komen met (dreigende)
internationale kinderontvoering. Onze juristen zijn gespecialiseerd in de juridische aspecten
van internationaal familie- en privaatrecht op het gebied van internationale kinderontvoering
en aanverwante omgangsproblematiek. In ons werk staat het belang van het kind voorop.
Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door het ministerie van Justitie
en Veiligheid. Ook organiseren wij via ons Mediation Bureau crossborder mediations. Dit is
een zelfstandig onderdeel van het Centrum IKO.
Wat ga je doen?
Als jurist ga je na een inwerkperiode zelf aan de slag met de juridische advisering en
begeleiding van ouders en professionals op het gebied van internationale kinderontvoering
en internationaal familierecht. De werkzaamheden betreffen advisering per telefoon en per email. Je hebt dus directe contacten met heel veel ouders en professionals.
Daarnaast werk je mee aan diverse andere interne en externe projecten/taken op juridisch
en organisatorisch gebied. Zoals het geven/organiseren van lezingen, intern
kennismanagement en preventieprojecten.
Het Centrum IKO heeft veel contacten in binnen- en buitenland en het is belangrijk dat je als
jurist in dit werkveld goed samenwerkt met alle ketenpartners.
Jouw uitdagingen
¨ Je wilt een expert worden op het juridisch gebied van (preventie) van internationale
kinderontvoering en internationaal familierecht
¨ Je weet vragen van ouders en professionals te vertalen in voor hen nuttige en
relevantie juridische- en praktische adviezen
¨ Je vindt het mooi om in een kleiner toegewijd team te werken, met elkaar inhoudelijk
te sparren en elkaar te versterken
¨ Je volgt proactief relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving
¨ Je vindt het leuk om je daarnaast ook op praktisch gebied in te zetten voor Centrum
IKO, in het bijzonder in geval van nood als achterwacht op ons Mediation Bureau
We zoeken een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende functie-eisen
¨ Een afgeronde WO opleiding, gericht op familie- en jeugdrecht
¨ Je hebt bij voorkeur al enige jaren werkervaring
¨ Uiteraard ben je een teamspeler met een ijzersterk gevoel voor
dienstverlenend/servicegericht werken

¨ Je beheerst Nederlands en Engels uitstekend, zowel mondeling als in schriftelijke
communicatie
¨ Je bent een betrokken, energieke en actieve persoonlijkheid
¨ Je kunt zelfstandig werken en verantwoordelijkheid durven nemen is voor jou
vanzelfsprekend
¨ Je bent stressbestendigheid en flexibel om buiten kantooruren werkzaamheden te
verrichten
De functie is, om te beginnen, voor de bepaalde tijd van 1 jaar en voor 36 uur per week. Ons
kantoor is gevestigd in Hilversum.
Ben je geïnteresseerd? Stuur ons dan voor 16 januari 2022 via de email jouw sollicitatiebrief
met CV naar info@kinderontvoering.org t.a.v. de heer mr. C. Çörüz directeur.
Mocht je (eerst nog) vragen hebben over deze vacature, dan kan je contact opnemen met
mw. mr. Fleur van Walbeek, bureauhoofd Centrum IKO, 088-8009000.
De gesprekken vinden plaats in januari 2022
December 2021

