
 

In het hart van Amsterdam, tegenover Artis, in een prachtige oude kazerne bevindt zich een organisatie die zich 
bezig houdt met alles wat te maken heeft met auteursrechten voor visuele makers in Nederland. Pictoright is 
de collectieve beheerorganisatie voor beeldmakers in Nederland en behartigt de auteursrechtelijke belangen 
van illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers 
(of hun erfgenamen). 

Bij Pictoright zoeken wij per direct een junior jurist (net afgestudeerd of met enkele jaren werkervaring) om 
het juridisch team te versterken. Als jurist ben je breed inzetbaar voor de gehele organisatie. Het is een 
afwisselende functie waarin je zowel een vast aantal taken hebt als op projectbasis werkt. Het gaat om een 
parttime functie van 24 - 32 uur per week.  

Een kleine greep uit je takenpakket: 

• Behandelen van auteursrecht inbreukzaken (eventueel in samenwerking met een externe advocaat); 

• Contractonderhandelingen voeren; 

• Fungeren als vraagbaak voor aangesloten makers van Pictoright; 

• Schrijven van stukken in diverse media (bijvoorbeeld de Pictoright website of het Pictoright magazine). 
 
Pictoright is een open, flexibele organisatie met een ongedwongen en collegiale sfeer. Er is veel ruimte voor 
persoonlijke groei. Het team van Pictoright bestaat uit 20 mensen en is op zoek naar iemand die positief en 
enthousiast is en past in het onderstaande profiel:  
 

• WO werk- en denk niveau 

• Kennis van het intellectuele eigendomsrecht (in het bijzonder auteursrecht) is een pré 

• Sterk analytisch vermogen 

• Praktische instelling 

• In staat om als belangenbehartiger op te treden 

• Affiniteit met het werk van beeldmakers 

• Initiatief nemend 

• Integer 

• Goede onderhandelingsvaardigheden 

• Overtuigingskracht  

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels 

De salarisindicatie is €3000 – €3500 per maand op basis van 40 uur. Je krijgt een museum jaarkaart 
aangeboden en tevens een vergoeding om met de fiets naar het werk te gaan. Wij zien jouw CV en motivatie 
graag voor 1 april 2022 met interesse tegemoet. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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