
Onze organisatie
Van Rooy | Van Kessel Advocaten staat dicht bij haar 
klanten, wat zich vertaalt in een eigen manier van adviseren. 
Hierbij staat kwaliteit voorop, evenals ons serviceniveau. 
Onze cultuur  laat zich het best kenmerken als een van stevig 
werken, realistisch streven naar het hoogst haalbare en is 
vooral gericht op samenwerken. Collegialiteit en ‘team work’ 
zijn voor ons geen modewoorden; we kunnen het goed met 
elkaar vinden en voeren al sinds 2008 in een prettige sfeer 
een algemene rechtspraktijk voor regionale en landelijke 
organisaties en instellingen, ondernemers en particulieren.

Ons team van 9 bestaat uit advocaten en administratief 
ondersteuners. Hiërarchie is niets voor ons. Wij werken 
samen, open, gelijkwaardig en zijn respectvol naar elkaar. 
Iedereen draagt zo bij aan dat wat ons kantoor nu is.  
We zitten in het hart van de Meierij, in Boxtel, makkelijk 
bereikbaar tegenover het station, in een modern ingericht 
historisch gebouw. We hebben een tweede vestiging 
in Schijndel.

Solliciteren?
Denk je dat dit voor jou de perfecte start kan zijn voor 
een mooie carrière? Laat dat ons dan meteen weten via
info@vanrooyvankessel.nl. Hoe je dat doet, als een pitch, 
of op een andere manier, dat laten we graag aan jou over. 
We zijn erg benieuwd!

Mocht je inhoudelijke vragen hebben, 
neem dan rechtstreeks contact op 
met Michel van Rooy, 0411-660050. 
De sluitingsdatum voor je reactie 
op deze vacature is 2 oktober 2018.

Ben jij sterk in juridisch uitzoekwerk? 
Dan zijn we op zoek naar jou!
 

De functie
Als juridisch medewerker werk je steeds met één of meer 
advocaten. Samen bekijken jullie hoe het werk het beste 
verdeeld kan worden en maken hierover afspraken. 
Het doel is om te komen tot een kwalitatief goed en 
hoogwaardig processtuk of advies, waarbij niet alleen de 
feiten goed zijn gecontroleerd en de juiste jurisprudentie 
is geraadpleegd, maar ook het commerciële belang in 
meegenomen is. Jouw werk kan variëren van het opstellen, 
uitwerken en controleren van stukken tot het, op 
termijn, voeren van procedures bij de Kantonrechter. 
Van Rooy | Van Kessel Advocaten is met name actief in 
arbeidsrecht, personen- en familierecht, huurrecht, 
bouwrecht, ondernemingsrecht, contractrecht en 
agrarisch recht.

Wie ben jij?
Je bent in het bezit van een afgeronde WO opleiding 
Rechten eventueel aangevuld met enige werkervaring in 
een soortgelijke functie. Je werkt met plezier zelfstandig 
en in teamverband. Je bijt je graag vast in de materie en 
bent uiterst nauwkeurig. Je wordt aangetrokken door 
alle aspecten van het juridisch spectrum en wordt blij 
van uitzoekwerk. Je bent flexibel, denkt mee om tot de 
juiste adviezen te komen en hebt een commercieel gevoel. 
Je bent open en in staat om op een prettige manier te 
communiceren zowel richting onze klanten als richting je 
collega’s. 

Ons aanbod
We vinden de ontwikkeling van ons kantoor en onze 
medewerkers belangrijk. Dat betekent dat er ruimte is 
voor extra persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Onze doelstellingen zijn helder en duidelijk waarbij we 
sturen op financiële targets. Dat geeft je de ruimte om 
zelfstandig te werken, eigen initiatief te tonen en jezelf 
verder te ontwikkelen. We bieden een fulltime baan, 
een marktconform salaris en een mentor die je tijdens 
jouw inwerkperiode begeleidt. 

Juridisch Medewerker


