
 

Wij zoeken een  

Bedrijfsjurist (0,4-0,5 Fte) 
 

Wie zijn wij? 

Data B. Mailservice is specialist in crossmediale documentstromen, met een sterke focus op transactiemail.  

Al ruim 25 jaar zorgt ons team van professionals voor de fysieke en digitale documentstromen: van ruwe data tot 
(digitale) deurmat. Van het printen, couverteren en versturen van fysieke poststukken tot het mailen of klaarzetten van 
digitale berichten in een beveiligde (DigiD) omgeving. Onze mensen en machines zijn in staat om tot op het kleinste 
variabele niveau uiteenlopende documenten te verwerken, samen te voegen en te verzenden.  

Onze grote klantenkring bestaat uit overheidsinstanties, banken en grote verzekeringsmaatschappijen, maar ook het 
MKB, groothandels en drukkerijen weten ons te vinden. 

Wij streven continu naar een grote toegevoegde waarde voor de klant en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Dit 
heeft geleid tot een doeltreffende organisatie met in totaal 63 vaste medewerkers, waarvan er 9 in Barcelona voor 
Convidad werken. 
Data B. staat voor kwaliteit en is ISO 9001, 14001 en 27001 gecertificeerd.  
 

De functie van Bedrijfsjurist 

In deze zelfstandige en nieuwe functie ben je verantwoordelijk voor het behandelen van de juridische vraagstukken 
binnen ons bedrijf. Als Bedrijfsjurist ondersteun je de Directie op juridisch vlak bij hun werkzaamheden. 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

• het behandelen van juridische vraagstukken, in het bijzonder op de rechtsgebieden IT-recht en Intellectueel 
eigendomsrecht 

• in het kader van ICT beveiliging en cyber criminaliteit hoort bijvoorbeeld het opstellen van 
Bewerkersovereenkomsten tot één van je taken 

• het meewerken, opstellen en reviewen van aanbestedingsdocumenten. 

Hierbij rapporteer je de Directie, die bestaat uit twee directeuren. 

Jij: 

• hebt een afgeronde universitaire studie Rechten 

• hebt minimaal 3 jaar ervaring, opgedaan binnen je vakgebied als Bedrijfsjurist of in de advocatuur 

• hebt verstand van IT-recht in brede zin. Kennis van en belangstelling voor de technische kant van IT spreekt in 
jouw voordeel. Verder is gedegen ervaring op het gebied van privacy, ondernemingsrecht, intellectueel 
eigendomsrecht en/of (internationaal) contractenrecht een pré 

• bent integer en in staat om snel te schakelen tussen de verschillende juridische vraagstukken 

• bent flexibel met een pragmatische kijk op zaken en werkzaamheden 

• hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels 

• hebt een sterk analytisch vermogen en bent accuraat en zorgvuldig 

• werkt zelfstandig, maar bent ook een teamspeler met een positieve collegiale instelling 

• bent resultaatgericht, hebt een proactieve houding en een aanpakmentaliteit 

• Maar bovenal:  

Ben je enthousiast om te gaan werken binnen de onstuimig groeiende markt  
van de digitale dienstverlening. 

 

Wij bieden 

Naast een afwisselende, verantwoordelijke functie binnen een dynamisch bedrijf bieden wij goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden, een marktconform salaris, een resultaat afhankelijke winstdeling en een goede 
werksfeer. 
 

Reageren 

Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan je cv met motivatiebrief naar: 
Bo Beurkens-Blankestijn, Human Resource Manager, b.beurkens@datab.nl 


