Het migratierecht is een uitdagend rechtsgebied en vakkennis en actuele informatie zijn
cruciaal voor de migratierechtpraktijk. Stichting Migratierecht Nederland faciliteert
hoogwaardige informatie- en kennisoverdracht aan advocaten en andere professionals in het
reguliere vreemdelingenrecht. Dit doen we onder meer door post-academisch onderwijs aan te
bieden. De stichting is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstituut.
Ter vervanging wegens ziekte zoekt Stichting Migratierecht Nederland op korte termijn een

CURSUSCOÖRDINATOR
32 uur per week
Wat je doet
Je programmeert alle onderwijsactiviteiten, inclusief de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de
Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (ca. 140 personen). Je neemt het voortouw
bij het opstellen van de jaarplanning en begroting voor het onderwijs. Je bewaakt de kwaliteit
van de cursussen door zorgvuldige evaluaties en feedback aan docenten. Je bent
verantwoordelijk voor de onderwijsadministratie en coördineert de werkzaamheden van de
secretaresse in dit verband. Je verzorgt de promotie van cursussen en bijeenkomsten.

Wat wij bieden
De mogelijkheid om je kennis en netwerk te vergroten, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
en eigen initiatief en een prettige en collegiale werkomgeving in Amsterdam. Daarnaast bieden
wij een salaris in schaal 9 van de CAO Welzijn (max. € 3.910 op basis van 36 uur), goede
(secundaire) arbeidsvoorwaarden cf. de CAO Welzijn en een aanstelling voor 1 jaar.

Wat wij vragen
Academisch werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring in het migratierecht of een
aanverwant rechtsgebied. Je hebt oog voor de relevante ontwikkelingen in het reguliere
vreemdelingenrecht en kunt daarover met deskundigen van gedachten wisselen. Verder
beschik je over organisatorisch talent en ben je een echte gastheer of -vrouw. Ervaring met
het ontwikkelen van e-learning is een pré.

Interesse?
Nadere informatie over de functie of de procedure kun je inwinnen bij Heleen Ellemeet, tel. 020
3620500. Je sollicitatie (brief en CV) kun je sturen naar hellemeet@stichtingmigratierecht.nl.
De reactietermijn sluit op 2 januari 2018. Het is echter raadzaam z.s.m. te reageren, omdat
we sollicitaties van geschikte kandidaten meteen in behandeling zullen nemen.

