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 VACATURE  /  HET  A GE NTSCHAP  INTE G RATIE  EN  I NBUR GE RIN G  IS  OP  ZOEK  N AAR  EE N  

Jurist vreemdelingenrecht – focus: rechtspositie personen uit Oekraïne 
  
  

Gebeten om alle details te weten over de rechtspositie van vreemdelingen in België ten gevolge van het 
conflict Oekraïne-Rusland, en om het werkveld hierrond professioneel te ondersteunen? Dan is deze vaca-
ture iets voor jou! 

Doel van je functie 
Als jurist vreemdelingenrecht ontwikkel je expertise over verschillende aspecten van het ruime vreemdelin-
genrecht (het verblijfsrecht en de specifieke rechten van vreemdelingen op allerlei maatschappelijke domei-
nen naargelang hun verblijfsstatuut). Je ontsluit deze expertise en maakt ze toegankelijk en toepasbaar voor 
het brede werkveld in Vlaanderen en Brussel. Je ondersteunt organisaties, besturen en voorzieningen door 
informatieve teksten, advisering, vorming en begeleiding. Je ondersteunt en stimuleert maatschappelijke 
actoren om de specifieke rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en juist toe te passen en om er con-
structief mee om te gaan. Je wisselt expertise uit en werkt samen met collega’s en partnerorganisaties. 

Binnen deze algemene opdracht ligt jouw specifieke focus op de verblijfsmogelijkheden en de specifieke 
rechtspositie in België van personen die het conflict Oekraïne-Rusland ontvluchten.  

Je verantwoordelijkheden 

Ontwikkeling van expertise: 
• Je volgt het ruime vreemdelingenrecht op (diverse aspecten van het verblijfsrecht en de specifieke rech-

ten van vreemdelingen op allerlei maatschappelijke domeinen naargelang hun verblijfsstatuut). 

• Je focust op de specifieke rechtspositie van personen die het conflict Oekraïne-Rusland ontvluchten.  

• Je analyseert Belgische en internationale regelgeving, rechtspraak, en administratieve praktijken. 

• Je onderhoudt contacten en werkt samen met ons expertisenetwerk. 

Ontsluiting van expertise: 
• Je verwerkt informatie tot toegankelijke teksten voor onze website www.vreemdelingenrecht.be. Je doet 

inhoudelijke en tekstuele eindredactie van teksten van collega’s, en je schrijft zelf teksten, samen met 
collega’s.  

• Je geeft juridisch advies op telefonische vragen over concrete toepassingsgevallen binnen het ruime 
vreemdelingenrecht. 

• Je geeft infosessies, webinars en vormingen aan het werkveld over de specifieke rechtspositie van perso-
nen die het conflict Oekraïne-Rusland ontvluchten. 

• Je begeleidt en ondersteunt besturen en organisaties op maat om het vreemdelingenrecht (in het bijzon-
der de thema’s waar je je op focust) correct toe te passen in hun werkcontext. Je werkt samen met orga-
nisaties die ook een ondersteuningsaanbod hebben, en je werkt aanvullend aan hun aanbod. 

• Je werkingsgebied is Vlaanderen en Brussel. 
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Je profiel 
• Je bent jurist van opleiding (masterniveau). Je hebt kennis van en ervaring in vreemdelingenrecht en je 

wil je grondig verdiepen in alle aspecten van de specifieke focus van deze functie. 

• Je kan mondeling heldere adviezen geven, en je munt uit in het schrijven van duidelijke teksten voor een 
divers doelpubliek. 

• Je kan heel goed analyseren en synthetiseren. Je kan complexe informatie toegankelijk en bevattelijk ma-
ken voor anderen. Daarbij let je er steeds op dat de info juist en juridisch onderbouwd is. 

• Je werkt nauwkeurig en hebt aandacht voor detail. 

• Je werkt uitstekend samen met collega’s. Je komt tot een goede uitwisseling van informatie en expertise. 

• Je kan zelfstandig werken. 

• Je bent klantgericht en klantvriendelijk. 

• Je speelt in op de noden van het werkveld. 

• Je werkt naar resultaat toe en respecteert deadlines. 

• Je bent flexibel en stressbestendig. 

• Je gaat vlot om met de gebruikelijke softwarepakketten en met webapplicaties. 

Wat bieden we jou? 
• Een boeiende job in een team van enthousiaste collega’s 

• Voltijds contract voor 1 jaar 

• Een loon volgens barema L1 van het PC 319.01 (verloning op basis van anciënniteit met brutobedragen 
tussen € 3109,79 en € 5338,28) 

• Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag 

• Een interessante vakantieregeling: minstens 34 verlofdagen (voltijdse tewerkstelling) en collectieve slui-
ting tussen Kerst en Nieuw 

• Glijdende werkuren en mogelijkheid tot telewerk 

• Hospitalisatieverzekering 

• Groepsverzekering 

• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer 

• Je standplaats is Brussel. Regelmatig thuiswerken is mogelijk.  

Hoe solliciteer je? 
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op donderdag 31 maart 2022 jouw motivatiebrief en cv 
naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “jurist vreemdelingenrecht - 
Oekraïne”. 

Wie zijn we? 
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams Agentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin 
herkomst geen beslissende rol speelt.  

We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migra-
tie. 

Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal 
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen. 



V A C A TU R E  A G E N T S C H AP  I N T E G R A T I E  E N  I N BU R G E R I N G   / Jurist vreemdelingenrecht – focus: rechtspositie personen uit Oe-
 

.3  /  3 
 

Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid it, samen met de stedelijke agentschappen Gent en 
Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel. 

» www.integratie-inburgering.be  

» Bekijk ook ons jaarverslag 
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische 
ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen en Brussel van morgen! 

 

Agentschap Integratie en Inburgering 
Private stichting 
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86C bus 212 
1000 Brussel 
 

http://www.integratie-inburgering.be/
https://agii.vlaanderen/2020/?utm_source=vacaturepdf&utm_medium=website&utm_campaign=jv2020&utm_term=main&utm_content=vacature
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