Gezocht voor indiensttreding op korte
termijn: advocaat-medewerker of gevorderd
advocaat-stagiair met afgeronde
beroepsopleiding (fulltime)
Wij zijn wij?
SPEE advocaten & mediation, gevestigd zowel aan de Wilhelminasingel te Maastricht als
op Maastricht Airport, behartigt de juridische belangen van ondernemers en particulieren,
zowel

nationaal

als

grensoverschrijdend.

Wij

voeren

een

commerciële

civiele

rechtspraktijk, met een focus op o.a. arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht en
verbintenissenrecht in de brede zin des woords.
Wij onderscheiden ons door kwaliteit en laagdrempeligheid in combinatie met een
professionele en zakelijke aanpak, waarbij het persoonlijke aspect niet uit het oog wordt
verloren. Bovendien fungeren wij vaak als juridische sparringpartner voor cliënten.
Adviseren is dan ook binnen onze praktijk zeker net zo belangrijk als procederen.
Wie zoeken wij?
Jij weet jouw collega’s te enthousiasmeren met jouw ideeën en initiatieven. Zowel cliënten
als collega’s kunnen op je bouwen. Je kunt goed plannen en organiseren en bent uiteraard
een kundig jurist en sterk en accuraat in taal (gebruik), in woord en geschrift, liefst tevens
in de Engelse en/of Duitse taal. Je bent proactief en gedreven en draagt op actieve wijze
bij aan de ontwikkeling en uitbreiding van onze praktijk.
Wat verwachten wij verder nog?

-

Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring;

-

Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van familierecht, arbeidsrecht
en/of ondernemingsrecht (afgeronde specialisatieopleiding is een pre);

-

Beschikt bij voorkeur over een eigen netwerk;

-

Je hebt een representatief/zakelijk voorkomen en gevoel voor commercie;

-

Gaat voor het belang van de cliënten en bent sociaal vaardig;

-

Beschikt over zowel analytisch vermogen als een praktische aanpak;

-

Toont initiatief, ambitie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat mag je van ons verwachten?

Eenmaal onderdeel van ons team, gaan wij net zo hard voor jou als jij voor ons en voor
onze cliënten. Daarbij mag je veel van ons verwachten. Je mag regelmatig vakinhoudelijke
cursussen volgen en ook stimuleren en ondersteunen wij het volgen van een
specialisatieopleiding. Wij bieden bovendien uitstekende arbeidsvoorwaarden en een
informele werkomgeving, waar teamgeest hoog in het vaandel wordt gedragen. Primaire
standplaats is Wyck, Maastricht.
Solliciteren
Spreekt vorenstaande je aan en ben je geïnteresseerd in een carrière binnen ons kantoor?
Stuur dan jouw motivatiebrief, CV, cijferlijsten (bachelor en master) en eventuele
beschikbare getuigschriften naar secretariaat@spee-advocaten.nl t.a.v. mr. Monique J.E.
Spee.

