Legal, insurance & hr services
specialist (juridisch) (bol)
Werken met vertrouwelijke informatie
advies geven | arbeidsvoorwaarden | contact met klanten |
inlevingsvermogen | juridische gegevens | kantoor | Nederlandse taal |
onderzoekend | precies werken | regels en procedures | rekenen |
stevig in je schoenen staan | Uitleg geven | uitzoeken | veel lezen |
vertrouwelijke informatie | werken met computers | wet- en regelgeving |
zelfstandig
Deze opleiding is nieuw. Het is een combinatie van de opleidingen Juridisch
administratief dienstverlener (JAD), Medewerker human resource management
(HRM) en Financieel dienstverlener / assistent makelaar.
Als legal, insurance & hr services specialist ondersteun je jouw collega's met
administratieve werkzaamheden in juridische, financiële en/of personele
dienstverlening. Je leert veel over de Nederlandse wet- en regelgeving in
verschillende rechtsgebieden. Dat is veel lezen en werken met de computer, maar
ook met en voor mensen werken. Je geeft bijvoorbeeld advies aan interne of
externe klanten.
Je bent op de hoogte van de regels en procedures binnen je organisatie. Je werkt
met vertrouwelijke informatie, absolute geheimhouding en neutraliteit zijn
vereist. Kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben, zorgvuldig en betrouwbaar
werken is daarom erg belangrijk.
Een klantgerichte en zakelijke houding hoort daarbij, maar je kunt je ook goed
inleven in de persoon ‘die tegenover je zit’. Goed nieuws brengen kan iedereen.
Jij leert ook hoe je slecht nieuws het best kunt brengen, of hoe je de
mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk kunt communiceren.
Er zijn continu veranderingen in wet- en regelgeving. Dat betekent bijblijven en
jezelf flexibel opstellen. Dat maakt van jou de specialist die werkgevers graag in
dienst hebben.
Volg ons!
https://juridischeberoepen.summacollege.nl/
https://www.instagram.com/juridischeberoepen.summa/
https://www.linkedin.com/company/juridisch-&-hrm-summa-college/

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25726

Interessegebied(en)
Dienstverlening
Economie, Verkoop & Administratie

Summa Zakelijke dienstverlening
Vestdijk 30, Eindhoven

Legal, insurance & hr services specialist (juridisch) (bol)
Wat word je?
Met deze brede opleiding kun je veel kanten op, afhankelijk
van de sector waarin je werkt of stage loopt. Zo kun je
bijvoorbeeld gaan werken als Juridisch-administratief
medewerker bij een advocatenkantoor, als assistent
makelaar bij een makelaarskantoor of als HR-medewerker op
een personeelsafdeling.
Als legal, insurance & hr services specialist kun je aan de slag
binnen verschillende sectoren, denk aan de Zakelijke
dienstverlening (notariskantoor, advocatenkantoor,
makelaar), Openbaar bestuur (gemeente, provincie,
Openbaar ministerie), Personeel en arbeid (HR of afdeling
personeelszaken, uitzendbureau), Sociale Zekerheid (UWV,
bewindvoering, schuldhulpverlening, DUO) en Financiële
dienstverlening (accountantskantoor, banken,
verzekeringskantoren). Je kunt ook doorstromen naar een
hbo-opleiding, bijvoorbeeld Rechten, Human resource
management / Personeel & arbeid, Social studies,
Toegepaste psychologie, Maatschappelijk werk, Vastgoed en
Makelaardij of Bedrijfskunde.

lessen als Nederlands en rekenen en het keuzedeel
internationaal recht of andere keuzedelen om je te
verbreden of verdiepen. Bijvoorbeeld leidinggeven,
programmeren of een taal. Wil je na je opleiding verder
studeren op het hbo? Dan is het keuzedeel HBO (recht of
HRM) een goede voorbereiding hierop. Tijdens je opleiding
krijg je meer informatie over de keuzedelen die jij kunt
volgen. Je sluit elk keuzedeel af met een examen. Bekijk
alle keuzedelen die het Summa College aanbiedt.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Dit is een nieuwe
opleiding. Bekijk de cijfers van de opleidingen die in deze
nieuwe opleiding gecombineerd zijn:
Juridisch administratief dienstverlener (JAD)
(bol) Medewerker human resource management (HRM)
(bol)Financieel dienstverlener / assistent makelaar (bol)
Wil je meer weten over deze cijfers? Bekijk dan deze
uitleg (pdf).

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt 5 dagen per week lessen op school. Tijdens de
opleiding loop je in het tweede leerjaar 20 weken stage en in
het derde leerjaar ook 20 weken stage.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2022-2023
bedraagt 1.239 euro. Check DUO.nl voor mogelijke
studiefinanciering. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Keuzevakken
Je krijgt vakken die je voor het beroep opleiden, standaard
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Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je nodig:
• vmbo-diploma theoretische, gemengde of
kaderberoepsgerichte leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of;
• diploma mbo niveau 3, je kunt dan de opleiding in 2 jaar
afronden.

Instromen in 2e of 3e jaar
Heb je een (recent) overgangsbewijs van 4 naar 5 havo of
vwo, een havo of vwo-diploma of kom je van het hbo? Dan
kun je mogelijk instromen in het 2e leerjaar.Meer weten?
Kijk op deze pagina.

