
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zaak in Recht breidt uit! Onze praktijk groeit, daarom zoeken wij een advocaat-medewerker met 

meer dan 3 jaar werkervaring. Een startende of al bestaande eigen praktijk is een pré! 

Wij zijn een kantoor dat doet waar ze goed in is. Op dit moment zijn wij gespecialiseerd in 

familierecht, erfrecht, strafrecht en jeugdrecht. Ons kantoor is toegankelijk en laagdrempelig, wij 

houden van een duidelijke en praktische aanpak. We geloven in een goede relatie met onze cliënten, 

maar ook met alle partijen die betrokken zijn in de zaken die wij behandelen. Ons kantoor is 

gevestigd in een nieuw pand in De Meern en dichtbij de A12, de A2 en centrum Utrecht. 

Wij zoeken een advocaat die: 

• Gespecialiseerd is in minstens twee van onze rechtsgebieden; 

• Mediator is of ambitie heeft om mediator te worden; 

• Praktisch is ingesteld met een goede theoretische basis; 

• Bereid is om zich te blijven verdiepen en te verbreden in de vakgebieden waar hij / zij in 
werkt; 

• Zich inzet voor een minnelijke regeling, maar ook bereid is om te procederen als het moet; 

• Een hands on mentaliteit heeft; 

• Toegankelijk en empathisch is; 

• Relativeringsvermogen met een goede dosis humor heeft; 

• Flexibel is; 

• Van ham-kaas croissantjes houdt én een goede vrijdagmiddagborrel kan waarderen.  

Wij bieden je: 

• Een dienstverband voor 30-40 uur; 

• Een marktconform salaris met bonusregeling; 

• De mogelijkheid om flexibel en/of thuis te werken; 

• Goede opleidingsmogelijkheden. Verdieping en up to date blijven vinden wij namelijk 
belangrijk; 

• Een gezellig team, op zijn tijd een ham-kaas croissantje én een goede vrijdagmiddagborrel. 

Wij kijken ernaar uit om te lezen waarom jij zo goed bij ons kantoor past! Stuur je gemotiveerde 

sollicitatiebrief samen met je C.V. aan mr. Ingrid van den Heuvel-Beerens, via: 

ingrid@dezaakinrecht.nl. We lezen graag je referenties.  

Voor vragen over deze vacature kan je bellen met Ingrid van den Heuvel-Beerens, telefoonnummer 

030-2005040. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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