
 
Stichting BREIN bestrijdt inbreuken op muziekwerken, films, tv-series, boeken, games en andere 
interactieve software namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en 
distributeurs. BREIN verricht private opsporing, neemt op eigen naam of samen met rechthebbenden 
civiele actie, levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie en verzorgt actief voorlichting 
aan pers, politiek en publiek. BREIN vertegenwoordigt Nederlandse en internationale 
rechthebbenden. 
 
Ter versterking van het team zoekt Stichting BREIN een 
 

Technisch onderlegde junior jurist (M/V) 
 
Profiel Je bent een digital native en beginnend jurist. Je kent niet alleen je weg op het internet en de 
relevante regelgeving, maar je bent ook bovengemiddeld computervaardig en nieuwsgierig naar de 
nieuwste technische ontwikkelingen in dit speelveld. Specialisatie in of aantoonbare belangstelling 
voor intellectueel eigendom, IT-recht en/of ICT is een pré.  
 
Je bent ervan overtuigd dat de toekomst ligt bij legale exploitatie (van downloaden tot streamen, 
waaronder bijv. Spotify, Netflix etc.) en je wilt ervoor strijden dat dit soort legale initiatieven een 
eerlijke kans krijgen en de makers en auteurs van films, muziek, boeken en games een vergoeding 
kunnen krijgen voor hun creaties.  
 
Kandidaten hebben de studie Rechten (WO) afgerond. De kandidaat beschikt over juridisch 
analytische vaardigheden en vindt het interessant om de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied 
van internet(protocollen) en filesharing op de voet te volgen en de vertaalslag te verzorgen voor 
technisch ingewikkelde zaken in een juridisch uitdagende praktijk. Daarbij is de kandidaat 
communicatief en praktisch ingesteld en goed in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te 
werken. 
 
Functieomschrijving Je opereert binnen een team samen met juristen en internet investigators. Je 
werkt nauw samen om inbreuken op auteurs- en naburige rechten aan te pakken. Je primaire taken 
zijn het opsporen van online inbreuken, het verzamelen en vastleggen van bewijs online, het voeren 
van civielrechtelijke actie (waaronder het aanschrijven van inbreukmakers) alsook het helpen met 
voorbereiden van rechtszaken voor behandeling door externe advocaten en door de advocaat in 
dienstbetrekking.  
 
Propositie Stichting BREIN biedt de kandidaat een uitdagende en enerverende functie in een kleine 
professionele organisatie met een goede en informele sfeer. 
 
Arbeidsvoorwaarden Stichting BREIN biedt een competitief salaris met uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden. De functie is fulltime (40 uur per week). De medewerker wordt voorzien van 
alle voor de invulling van de functie noodzakelijke faciliteiten. 
 
Sollicitatie met CV en cijferlijst kun je sturen aan Stichting BREIN, t.a.v. dhr. B.R.J. van Ramshorst, op 
het email adres: vanramshorst@stichtingbrein.nl. Voor meer informatie kun je ook telefonisch 
contact opnemen (085 - 011 01 50). 


