
tijd voor dé sprong in het diepe?
Wil je persé een baan in de advocatuur met een groot toekomstperspectief? 
En ben jij een jonge, ambitieuze en ondernemende advocaat op zoek naar het echte vakwerk? 
Dan kun je ons kantoor direct versterken.

Wat ga je doen?
We hebben plaats voor iemand die vooruit wil, die kansen 
ziet en ze grijpt. Als advocaat-medewerker bouw je aan 
een eigen, zelfstandige praktijk. Dat betekent dat je bij 
nieuwe zaken de intakes doet, ze in behandeling neemt, 
procedeert en zaken afwikkelt. Kortom, je doet de hele 
procedure van A tot Z. Natuurlijk kun je hierbij rekenen 
op steun van je collega’s. We helpen je snel op weg om je 
werk zoveel mogelijk zelf te doen. We gooien je dus niet 
zomaar in het diepe, maar we gaan ervan uit dat je snel zelf 
zwemt. Van ons krijg je alle ruimte! 

Hoe zien we je?
Je bent iemand met initiatief en lef. Je bent vaktechnisch 
sterk en ondernemend commercieel. Je hebt rechten 
gestudeerd en je stage advocatuur afgerond, of staat 
op het punt om dat te doen. Bij voorkeur heb je onder-
nemingsgerichte ervaring. Mensen kennen je als een open 
persoon, die plezierig communiceert. Je beweegt je graag 
en gemakkelijk onder mensen en weet hierin verbindingen 
te leggen. Kansen zie je snel en je benut ze. Ook in je 
vak bijt je je graag vast en ben je spits en nauwkeurig. 
Hoge kwaliteit en dito serviceniveau zijn voor jou 
vanzelfsprekend. 

Ons aanbod
Je bepaalt zelf je salaris en carrière. Bij ons kun je echt 
stappen maken. Als de klik er is, kan het snel gaan. 
Dat ligt uiteraard veel aan jezelf. Wij doen er alles aan 
om je te faciliteren o.a. door opleidingsmogelijkheden. 
Naast het halen van de bekende opleidingspunten is er 
veel gelegenheid voor persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Onze doelstellingen zijn helder: we leveren 
hoog kwalitatief werk en sturen op financiële targets. 
Dit geeft je de ruimte eigen initiatief te tonen, je te 
ontplooien en binnen ons kantoor snel verder te groeien. 
Wij bieden een fulltime baan met veel kansen, een meer 
dan goed salaris en een mentor die je wegwijs maakt, 
zodat je snel zelfstandig aan de slag kunt. 

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 mode-
woorden; 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 10  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 27 november.

Advocaat-Medewerker...


