ADVOCAAT-MEDEWERKER
VACATURE

BEDANKT!
Bedankt dat je de tijd neemt voor
MAAK Advocaten en de vacature
Advocaat-Medewerker.
Je leest hier meer over wie wij zijn
als “MAAKERS”, onze organisatie
en de rol. Als je enthousiast bent,
neem dan contact met ons op.
Onze contactgegevens vind je op
de laatste pagina.

MAAKERS

MAAK Advocaten bestaat uit een gedreven team met een focus op de
MAAKindustrie. Onze speerpunten zijn:
■ litigation

OVER MAAK

■ commercieel contracteren
■ product compliance

OPGERICHT IN 2016

■ aansprakelijkheidsrecht

Onze oprichters

15 PROFESSIONALS
Linkedin-link

REMKO ROOSJEN

MARTIN KRÜGER

WAT WE DOEN
Onze klanten groeien en innoveren voortdurend met nieuwe machines,
producten en zakelijke diensten. Wij bieden de spelers binnen de
producerende keten juridische ondersteuning bij hun strategische
uitdagingen.

Samen werken we aan het uitbouwen
van de praktijk en aan de organisatie.

ADVOCAATMEDEWERKER
Je helpt onze nationale en internationale klanten op juridisch en strategisch
gebied door te adviseren en waar nodig te procederen. Je werkt zowel in
teamverband als zelfstandig aan dossiers, afhankelijk van de grootte van de
opdracht.
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Opstellen en begeleiden van
onderhandelingen over commerciële

03

contracten. Bijvoorbeeld de bouw

Het voeren van procedures tussen
verschillende spelers in de Supply
Chain of tussen concurrenten.

van een fabriek, import of verkoop
van producten.

02
WAT JE GAAT DOEN

Adviseren over de wettelijke eisen
aan producten in het kader van
Product Compliance.

04

Overleg met toezichthouders en
daaraan verbonden
geschilbeslechting.

WAT JOU DE IDEALE
KANDIDAAT MAAKT

KLANTGERICHT
Je denkt vanuit de behoefte van de klant.
Praktisch en to-the-point. Dus geen lange
memo’s, maar bruikbare ondersteuning waar
de klant mee verder kan.

ERVARING
In ieder geval 4 jaar ervaring op het gebied van
het contracten- en/of procesrecht.

EXTRA ENTHOUSIAST
Extra enthousiast worden we als je naast het
juridische ook wil meebouwen aan en
meedenken over de ontwikkeling van MAAK.

POSITIEF
We vinden een positieve mindset belangrijk.

KENNIS DELEN
Je wilt groeien in het begeleiden en
ontwikkelen van jongere collega's. En je
deelt je kennis graag met onze klanten en
relaties.

EN JE PAST IN ONS TEAM

HYBRIDE WERKEN

In ieder geval drie dagen op kantoor bij een
fulltime werkweek. De overige dagen zijn
ﬂexibel in te delen.

WAT WE JE
BIEDEN
BIJ MAAK

PERSOONLIJK GROEIPLAN
Waar iedereen bij MAAK aan werkt.
PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSBUDGET
Van EUR 500 per jaar en wat vrij te besteden is

aan persoonlijke ontwikkeling.

PARTTIME MOGELIJKHEDEN
Omdat we privétijd ook aanmoedigen.

COACH

SALARIS VANAF

De mogelijkheid voor een halfjaarlijkse

EUR 4.500,- bruto per maand, afhankelijk van

coach-sessie met onze externe coach.

ervaring.

PLEZIER
Naast onze domibo en events zoals padel en

BONUS
De mogelijkheid om tot 3 maandsalarissen aan

zeilen hebben we ook vaak events van klanten

bonus te verdienen. En wanneer je zelf

en partners.

opdrachten acquireert, ontvang je ook bonus.

FIJNE WERKPLEK

VAKANTIEDAGEN
Naast standaard 25 vakantiedagen, de

Een plek met een prachtig uitzicht aan het IJ,

mogelijkheid om extra dagen op te bouwen.

waar lunch dagelijks geregeld wordt.

ENTHOUSIAST?
Wil je graag verder praten? Solliciteer per mail of via de
vacature op LinkedIn. We ontvangen graag je cv en een
korte introductie. Binnen een week ontvang je van ons een
reactie.
De procedure bestaat uit twee gesprekken, eerst met
Hanneke en een van de oprichters. Daarna spreek je met
collega’s uit het team en met een van de andere oprichters.
Hierdoor krijg je een goed beeld van de organisatie, het
team en de werkzaamheden.
Zien we het helemaal zitten met elkaar na het tweede
gesprek, ontvang je van ons een aanbieding!

SOLLICITEREN?

WERKENBIJ@MAAKADVOCATEN.NL
MEER INFO?

BEL HANNEKE

+31 (0)6 48 22 47 63

