NANSEN – the Belgian refugee council

NANSEN WERFT AAN : JURIST (m/v/x) ASIEL, FOLTERING
100% - Contract onbepaalde duur
NANSEN is op zoek naar een jurist met ervaring in het asielrecht en de mensenrechten. We
bieden een voltijds contract van onbepaalde duur aan om ons team te versterken.
• Onze visie en missie
Alle personen die internationale bescherming nodig hebben, moeten effectieve toegang
hebben tot hun grondrechten. NANSEN ontwikkelt en stelt gespecialiseerde juridische
expertise inzake internationale bescherming ter beschikking. Deze expertise wordt versterkt
door een interdisciplinaire aanpak. Personen in kwetsbare situaties zoals staatlozen,
slachtoffers van foltering en personen in administratieve detentie staan centraal in ons werk.
• Taken en verantwoordelijkheden
Samen met het team staat u in voor :
-

•
-

kwalitatieve juridische ondersteuning aan personen die om internationale
bescherming verzoeken (asielzoekers), en hun advocaten – dit houdt onder meer in:
o gesprekken met personen die nood hebben aan internationale bescherming
o analyse van asieldossiers, juridische argumentatie en landeninformatie
o schriftelijke interventies bij de asielinstanties
o gehoren bijwonen bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen;
ontwikkeling van expertise over slachtoffers van foltering;
structurele opvolging en analyse van evoluties en thema’s in het asielrecht;
strategische rechtspleging (strategic litigation) voorbereiden, op basis van individuele
asieldossiers;
deelname aan vergaderingen met partnerorganisaties en het team;
opvolging van de samenwerking met de legal clinic van de Universiteit Antwerpen
(UA) en de Universiteit Gent (UGent);
algemene ondersteuning van de goede werking van NANSEN als organisatie.
In ruil bieden wij u:
een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur;
een loon als jurist, boven de barema’s van PC 335, rekening houdend met uw
relevante ervaring;
een vergoeding woon-werkverkeer;
bovenal een uitdagende job met en voor mensen, enthousiaste collega’s, en een
stimulerend werkomgeving

• Uw profiel
- een masterdiploma rechten of gelijkwaardig door ervaring
- minimaal vijf (5) jaar beroepservaring op het gebied van vreemdelingenrecht of
internationale bescherming en mensenrechten.
- uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, zeer goed
gesproken en geschreven Frans, zeer goed gesproken Engels.
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- u werkt efficiënt, zowel zelfstandig als in teamverband en hebt goesting voor
interdisciplinariteit
- u bent in staat om deadlines te halen en uw prioriteiten juist te stellen

•

Procedure
Stuur een motivatiebrief (1 recto A4 max) en uw Curriculum Vitae aan
jlejeune@nansenrefugee.be tegen dinsdag 15 maart 2022 (middernacht). Al uw
vragen zijn welkom op hetzelfde adres.
Op basis van de ingediende dossiers zal een shortlist worden opgesteld.
De kandidaten die het best aan het gezochte profiel voldoen, zullen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan een schriftelijke test.
De kandidaten die de test het best hebben afgelegd worden dan uitgenodigd voor
een interview. De interviews zullen afgenomen worden in de mate van het mogelijke
in persoon.
NANSEN leeft de beginselen van gelijke kansen en non-discriminatie na. Deze
worden gerespecteerd tijdens alle fasen van de aanwervingsprocedure. In geval van
handicap, leerstoornis of ziekte kan u ons laten weten welke aanpassingen van de
procedure u kunnen helpen.
In overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van
persoonsgegevens vraagt NANSEN alleen om informatie die rechtstreeks verband
houdt met en noodzakelijk is voor de voorgestelde functie of voor de capaciteiten van
de kandidaten om deze functie te vervullen. Deze gegevens worden alleen bewaard
om het te nemen besluit te ondersteunen en te rechtvaardigen.

