
 

 
 
Het grootste advocatenkantoor van de wereld blijft maar groeien en wellicht kunt u er 

straks zelf onderdeel van zijn. 

 
 

Dentons Boekel 
 
Dat Dentons Boekel zich inmiddels het grootste advocatenkantoor ter wereld mag noemen, is al 

een prachtig gegeven op zich, maar wat maakt Dentons Boekel nou tot de unieke organisatie die 

het vandaag de dag is? Bij een advocatenkantoor met deze grootte is ambitie het kernwoord en dit 

geeft de brede basis waar zij op kunnen bouwen. De uitgangspunten hierbij zijn simpel doch 

doeltreffend: persoonlijke ontwikkeling, opleiding en begeleiding. Door middel van deze 

verschillende facetten probeert men naar het einddoel, namelijk resultaat, zo pragmatisch mogelijk 

toe te werken. Dit laatste zal echter nooit ten koste mogen gaan van het persoonlijke gedeelte. Op 

deze wijze wekt Dentons Boekel de indruk - ondanks de enorme omvang – een veelzijdig kantoor 

te zijn met een zeer prettige werkomgeving. Zo heerst er een cultuur van proactieve opstelling met 

korte communicatielijnen en een sfeer waar de individu zich goed in kan ontwikkelen; 

ondernemerschap is dan ook een vaardigheid die wordt gewaardeerd. Deze laatstgenoemde 

kwaliteit tezamen met een goede portie ambitie, openheid, loyaliteit en bovenal 

resultaatgerichtheid maakt de persoon die Dentons Boekel zoekt en wel in de vorm van Advocaat 

Medewerker Bestuursrecht (man/vrouw). 

 

“Dentons Boekel is booming.” 
 

 

Advocaat Medewerker Bestuursrecht 
 

De afdeling bestuursrecht binnen Dentons Boekel is er een van gerenommeerde orde en is dan ook 

toonaangevend op de gebieden van onder andere het omgevings-, natuurbeschermings- en 

waterrecht. De eerder genoemde functie (Advocaat Medewerker Bestuursrecht) zal ten eerste 

bekleed worden door een vierde- tot zevendejaars Advocaat Medewerker. Daarbij hoort hij (lees: 

hij of zij) kennis en ervaring te hebben in het omgevingsrecht en dient hij interesse hebben in 

vastgoed. In samenwerking met anderen valt vanzelfsprekend meer voor elkaar te krijgen dan 

alleen, daarom zal de Advocaat Medewerker bij Dentons Boekel deel uitmaken van een ambitieus 

team. Dit team opereert juridisch op een hoog niveau met een behoorlijke arbeidsethos, maar 

waar er tegelijkertijd wel een flexibele en gezonde sfeer hangt. Het werken in een groep brengt 

een aantal vereisten met zich waaronder het zijn van een ‘teamplayer’. Ook eigenschappen als het 

hebben van een analyserend vermogen, servicegerichtheid, een energieke houding en de capaciteit 

om daadkrachtig op te kunnen treden zijn enkele vereisten. Binnen dit team heeft de zojuist 

genoemde individu de mogelijkheid om op zijn beurt zijn juridische expertise en persoonlijkheid 

verder te ontwikkelen. Tot slot dient de Advocaat Medewerker sociaal vaardig, ondernemend 

(secuur en zelfstandig) en commercieel te zijn aangelegd en kan hij uitstekend zijn weg vinden 

binnen zowel de Nederlandse als Engelse taal.  

 

Competenties: 

o Analyserend 

o ‘Teamplayer’ 
o Servicegericht 

o Energiek 

o Ondernemend 

o Daadkrachtig 

o Sociaal vaardig 

o Nederlands- en Engelstalig 

o Kennis & ervaring in omgevingsrecht 

o Interesse in vastgoed 

o Bij voorkeur affiniteit met het civiel recht 

 

Ervaring: 

o Vierde- tot zevendejaars Advocaat Medewerker 


