
 
 
Jurist gegevensbeschermingsrecht, gezondheidsrecht (junior plus-medior) 

 

De MLC Foundation (MLCF) werkt op het grensvlak van de gezondheidszorg en de data die de 
huidige zorg onderbouwen en betere zorg mogelijk maken. Daarbij brengen wij onze juridische en 
ethische expertise in via hand-on advies, onderzoek en alles wat daar tussenin ligt. We hebben een 
aantal mooie opdrachtgevers in Nederland, zijn omringd door interessante samenwerkingspartners 
en betrokken bij enkele spannende Europese projecten. Onze ambitie is om uit te groeien tot de 
kennispartner in Nederland en Europa voor ethische en juridische vragen op het genoemde 
grensvlak. 

We zijn een klein toegewijd team en hebben het druk. Te druk, wij zoeken versterking. 

 

Wie zoeken wij: 

• Een jurist die zich aangetrokken voelt tot ons werk en onze invalshoek.  
• Je hebt een diepgaande kennis van het gegevensbeschermingsrecht en kent de 

gezondheidszorg en het gezondheidsrecht tenminste globaal. Of andersom. 
• Je hebt bij voorkeur eveneens een stevige basis in het privaatrecht. 
• Overigens zijn we redelijk flexibel. Van een junior verwachten we natuurlijk minder dan van 

een medior. 
• Een medior moet zonder al te veel inwerktijd een bijdrage kunnen leveren aan de vragen 

van onze cliënten en de grotere projecten. Idealiter ziet men je node vertrekken en heb je 
een netwerk dat nog op je wilt terugvallen. 

• Een junior moet wat meer bagage hebben dan net afgestudeerd. Niet helemaal junior-junior 
dus. Bijvoorbeeld al een student-assistentschap achter de rug of een publicatie. 

In beide gevallen: 

• Je hebt een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.  
• Je bent gedreven, nieuwsgierig, denkt in oplossingen. Je combineert een hands-on 

benadering met een intellectuele invalshoek, het probleem achter het probleem.  
• Je deelt onze overtuiging dat verantwoord data delen de gezondheidszorg vooruithelpt en 

kunt binnen dat uitgangspunt een eigen geluid ontwikkelen.  

 

Wat bieden wij: 

• Een marktconform salaris waarbij wij ons spiegelen aan de landelijke overheidsschalen. Denk 
aan schaal 12 voor een medior.  

• Werk dat er echt toe doet voor de zorg, ook op Europees niveau. Wij dragen bij aan nieuwe 
benaderingen en oplossingen voor een onder druk staand zorgstelsel.  

• Een intellectueel stimulerende werkomgeving via onze cliënten, je collegae met diverse 
achtergronden en ons internationale netwerk. 

• Een fysiek mooie werkomgeving als dat weer mag/kan in het hartje van Den Haag. En ja, dan 
zijn de lunches gratis.  

• Veel steun voor werken op afstand. 
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• Veel mogelijkheden tot verrijking van je kennis en vaardigheden via cursussen etc.. Daar zijn 
wij niet zuinig in, integendeel, het moet soms.  

• Veel ruimte voor eigen initiatief en publicaties. 
• Om te beginnen een aanstelling van een jaar voor 30 tot 36 uur per week, met de 

mogelijkheid van verlenging.  
• Afhankelijk van je hoe je begint, doorgroeimogelijkheden tot medior adviseur of senior-

adviseur. 

 

Hoe te solliciteren: 

• Gelieve een mail met motivatie en cv te zenden aan vacatures@mlcf.eu. Je kunt de mail 
adresseren aan Evert-Ben van Veen.  De procedure bestaat uit een eerste schriftelijke 
schifting van de ingekomen reacties en twee ronden van interviews. Door de huidige 
omstandigheden zullen die waarschijnlijk helaas uitsluitend online plaatsvinden. De 
vacaturetermijn sluit eind mei. We hopen de procedure begin juni te hebben afgerond.  
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