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Ben jij analytisch sterk en in staat om integraal, procesmatig en in de geest van de wet te denken?  
Weet jij hoe je een organisatie moet vertegenwoordigen bij de bezwaarcommissie en de 
rechtbank? Dan zijn we op zoek naar jou! Als medewerker bezwaar & beroep ben je 
verantwoordelijk voor het behandelen en adviseren van bezwaar- en beroepszaken en geef je de 
organisatie juridisch advies op uitvoerend niveau. Je zoekt naar de mogelijkheden en oplossingen 
binnen de wet om bezwaarschriftprocedures te voorkomen. Daarnaast behartig je de belangen van 
Senzer in gerechtelijke procedures.  
 
Wat ga je doen? 
• Je behandelt bezwaar- en beroepszaken. 
• Je voert hoor-wederhoorgesprekken of gesprekken met indieners van bezwaarschriften. 
• Je stelt verweerschriften op, voert verweer bij de bezwaarcommissie en Rechtbank en vertaalt de 

uitspraak naar een advies. 
• Je geeft juridisch advies op uitvoerend niveau. 
• Je levert een bijdrage in de interne scholing van medewerkers die inhoudelijke taken uitvoeren. 
• Je verwerkt benodigde gegevens in systemen ten behoeve van informatievoorziening. 
 
Wat breng je daarvoor mee?  
• Je hebt minimaal een functiegerichte Hbo-opleiding, specialisatie bestuursrecht en/of sociaal 

zekerheidsrecht. 
• Je hebt ruime kennis en ervaring met het toepassen van wet- en regelgeving met aandachtsgebied 

Participatiewet en Algemene Wet Bestuursrecht; 

• Je bent een krachtige persoonlijkheid en je hebt overredingskracht. 

• Je kijkt verder dan de letter van de wet en zoekt hierin de grenzen en kansen op. 

• Je toont lef, bent doortastend en hebt oog voor mens en organisatie.  
 
Wat bieden wij jou?  
Een maatschappelijk verantwoorde baan. Je werkt binnen een enthousiast team van collega’s. Salariëring is 
afhankelijk van opleiding, capaciteiten en ervaring volgens cao Sociaal Werk schaal 10 met een maximum van 
EUR 4.333,00 bruto per maand. Senzer kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel 
Keuzebudget van ruim 18% en een keuze tot extra verlofopbouw. 
 
Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met Bob Brinks, teamleider Juridische uitvoering & Interne controle, via 
telefoonnummer 0492 58 24 44. Mail je reactie met uitgebreid cv vóór 18 april 2018 naar vacature@senzer.nl 
o.v.v. medewerker bezwaar en beroep. Een online vragenlijst en digitale screening kunnen deel uitmaken van 
de procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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Over Senzer 
Senzer is een centrale speler op de regionale arbeidsmarkt met als doel om deze verder te versterken. We 
geven zo uitvoering aan de Participatiewet voor zeven gemeentes in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. 
Senzer legt verbinding tussen werkgever en werkzoekende, redenerend vanuit de P&O-vraag van de 
werkgever die we verbinden aan de (arbeids)kracht en het talent van de werkzoekende.  
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