Een carrière
als jurist bij de
Raad van State

Klaar voor de start
Als starter werk je onder begeleiding van een seniorjurist. Je dagelijkse werk bestaat
uit het voorbereiden van de behandeling van bestuursrechtelijke geschillen.
Dat doe je aan de hand van regelgeving, jurisprudentie en literatuur.
Oplossingsgerichtheid is daarbij het sleutelwoord. Tijdens de zitting treed je op
als griffier. Na afloop neem je deel aan de raadkamer, waar staatsraden beslissen
over de afdoening van de zaak. Je adviseert hen hierbij en schrijft na het
‘raadkameren’ de conceptuitspraak.

Startpunt
basisvaardigheden
ontwikkelen

Wijsheid door ervaring

Na 1 jaar
groeien

De eerste jaren staan in het teken van basisvaardigheden, groeien en verdiepen.
Na gemiddeld drie jaar kun je ambtenaar van staat worden. Dan werk je helemaal
zelfstandig aan zaken en niet meer onder begeleiding van een seniorjurist.
Inmiddels beschik je over uitstekende analytische en methodische vaardigheden
en kun je je zowel mondeling als schriftelijk goed uiten.

Jouw ontwikkeling is
onze ambitie
Werken bij de Raad van State betekent verdieping: vakinhoudelijk, maar ook
persoonlijke groei. Er is veel ruimte voor begeleiding, opleiding en ontwikkeling.
Het werk is uitdagend en afwisselend. Je juridische kennis pas je dagelijks toe bij
maatschappelijke onderwerpen. Je krijgt de eerste jaren intensieve begeleiding om
daarna zelfstandig te kunnen werken en stevig in je schoenen te staan. Dit doe je in
een omgeving waar veel juridische kennis is. De directie Bestuursrechtspraak heeft
een mooie mix van ervaren seniorjuristen en talentvolle starters. Deze juristen
hebben allemaal hart voor hun vak, houden van inhoudelijke uitdagingen en verbreden
graag hun kennis.

2,5-3,5 jaar
verdiepen

Wat ga je
verdienen?

Een starter begint in salarisschaal 10 voor
rijksambtenaren. Werk je enkele jaren
helemaal zelfstandig, dan zit je in schaal 12.
Bovenop het salaris ontvang je vakantiegeld
en een dertiende maand.

3,5-5 jaar
zelfstandig werken en
verder specialiseren

Maak kennis
Stage
In de masterfase van de rechtenstudie? Maak kennis en
loop stage! Tijdens een korte stage van twee weken
neem je een kijkje in onze bestuursrechtelijke keuken.
Je doet dan hetzelfde werk als een jurist bij de directie
Bestuursrechtspraak. Je wordt intensief begeleid door
een jurist met enkele jaren werkervaring.

In-Housedagen
Jaarlijks organiseren wij twee In-Housedagen, in mei
en november.Tijdens een In-Housedag volg je een
zitting en workshops en maak je uitgebreid kennis met
het werk van onze juristen.

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste
algemene bestuursrechter van het land.
Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak
ondersteun je de leden van de Afdeling
bestuursrechtspraak bij hun werk.
Je werkt voor één van de drie juridische kamers:
Ruimtelijke-ordeningskamer
Vreemdelingenkamer
Algemene kamer

jaarlijks 12.000 uitspraken en 450 wetgevingsadviezen
hartje centrum Den Haag

Hoog College van Staat

625 medewerkers koning is voorzitter

70 staatsraden

vice-president heeft de dagelijkse leiding

anno 1531

rechters heten bij de Raad van State staatsraden

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over
het werk van onze juristen?
Ga naar onze website www.raadvanstate.nl/werkenbij.
Daar vind je alle informatie over de directie
Bestuursrechtspraak en vertellen juristen je uitgebreid
over hun werk en ervaringen.
Contact
Afdeling Communicatie
t 070 426 46 43
werken@raadvanstate.nl
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