
 
 
VOS/ABB Juridisch Advies zoekt een 
 

Advocaat Arbeidsrecht/Ambtenarenrecht 
(minimaal 5 jaar ervaring) 
 
- met hart voor het onderwijs en de ambitie om zich te profileren en te specialiseren 
in het onderwijsrecht 
- kennis van het sociaal-zekerheidsrecht en pensioenrecht is een pré. 
 
Wij bieden je naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:  
 
- een uitdagende en specialistische baan op het brede, gevarieerde juridische terrein 
in en rondom onderwijsinstellingen 
- een team van specialisten, van waaruit je exclusief optreedt voor bestuur en 
management 
 
Je schriftelijke reactie met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 1 maart 
aanstaande op e-mailadres sollicitatie@vosabb.nl of postbus 162, 3440 AD te 
Woerden, t.a.v. Marja van den Berg, P&O.   
 
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 
teamleider Sandra Geerdink: 0348-405276, sgeerdink@vosabb.nl.   
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marja van den Berg, 
P&O: 0348-405257, mberg@vosabb.nl.  
 
 
VOS/ABB Juridisch Advies richt zich speciaal op de juridische dienstverlening aan bestuur en 
management van onderwijsinstellingen in heel Nederland. Onze rechtspraktijk begeeft zich met name 
op het terrein van het arbeids-, ambtenaren- en bestuursrecht. Het complexe gebied van het 
onderwijsrecht kennen onze advocaten en juristen als geen ander. Door onze nauwe band met de 
Vereniging Openbare Scholen VOS/ABB hebben wij een directe ingang tot de brede specialistische 
kennis van gerenommeerde onderwijsconsultants en eerstelijnsadviseurs. 
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