
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt

hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 

Circa 13.000 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op

het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

Welke Universitaire studenten met kennis van het Nederlands recht (met name bestuursrecht en 

vreemdelingenrecht) willen de Consulenten Integratie van de afdeling Expertise van het Landelijk Bureau 

van VluchtelingenWerk Nederland komen versterken als:

Stagiair (m/v), minimaal <16> uur per week

Wat zijn de hoofdtaken? 
1. Jurisprudentie samenvatten 

Je houdt je met name bezig met het samenvatten van jurisprudentie op het gebied van integratie en 

verblijf in Nederland (rechtspositie, gezinshereniging, reguliere vergunningen, inburgering, naturalisatie). 

Door gebruik te maken van VluchtWeb onderzoek je wat de jurisprudentielijn is en of de betreffende 

uitspraak nieuw dan wel belangrijk is. Daarnaast kun je gebruik maken van de eigen bibliotheek van 

VluchtelingenWerk.

2. Uitzoeken vragen

Op verzoek van consulenten zoek je vragen uit op het gebied van rechtsbescherming en integratie. Ook 

dit gebeurt door gebruik te maken van VluchtWeb en de eigen bibliotheek van VluchtelingenWerk.

Wat vragen wij?

 je volgt een universitaire opleiding Nederlands Recht en je bent aan het eind van de 

bachelorfase of in de masterfase.

 kennis van het bestuursrecht en het vreemdelingenrecht; 

 academisch denk- en werkniveau; 

 bereidheid om je voor ruim 100 werkdagen aan de eenheid te verbinden, voor minimaal 2 dagen in

de week; 

 goed kunnen analyseren en precies kunnen werken; 

 zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 

 sociaal vaardig, enthousiast, flexibel en stressbestendig; 

 goede beheersing Nederlandse, Engelse, en zo mogelijk andere talen (in woord en geschrift); 

 gemotiveerd om voor vluchtelingen te werken; 

 zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijk materiaal en zich kunnen houden aan de 

geheimhoudingsplicht; 

 bereid zijn tot het ontvangen van begeleiding en deelname aan scholing. 

Wat bieden wij? 

Boeiend en inhoudelijk werk en de mogelijkheid om je deskundigheid te vergroten op het gebied van het 

Nederlandse en internationale vreemdelingenrecht. Vanzelfsprekend zorgen we voor een degelijke 

inwerkperiode en deskundige werkbegeleiding. Conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening ontvang je een stagevergoeding van € 300,- bruto per maand. Als je geen OV-

studentenkaart hebt ontvang je een reiskostenvergoeding. 

Heb je belangstelling?

Neem voor meer informatie contact op met Barbara Bierhuizen (Consulent Integratie), via 

telefoonnummer 020 - 3467 200. Sollicitaties ontvangen we graag uiterlijk 7 juli 2019 via e-mailadres 

bbierhuizen@vluchtelingenwerk.nl.

VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom 

worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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