
 

 

 

 

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

straks zelf onderdeel van zijn. 

 

Dentons Boekel 

 
Dentons Boekel is in april 2017 ontstaan door het samengaan van Boekel met Dentons, het grootste 

advocatenkantoor ter wereld. Met meer dan 9000 specialisten in ruim 70 landen is Dentons Boekel 

het grootste advocatenkantoor ter wereld. Dentons Boekel opereert in de top van de markt, zowel 

in nationaal als in internationaal opzicht. Door haar innovatieve benadering van realistische en 

hoogwaardige maatwerkoplossingen wil zij aan de top blijven   

 

Er heerst een cultuur van korte communicatielijnen, proactieve opstelling, grote mate van 

specialisatie en een hoog niveau van juridische dienstverlening. Dentons Boekel is een ambitieus 

kantoor met een jonge, open, informele en bovendien loyale werksfeer. De uitgangspunten zijn 

simpel: persoonlijke ontwikkeling, opleiding en begeleiding. Het beste resultaat staat altijd voorop. 

 

Dentons Boekel beschikt over verschillende rechtsgebieden. De construction praktijk is een van de 

snelst groeiende. Het hoogstaande niveau van de praktijk wordt onder meer erkend door The Legal 

500. Door het internationale netwerk heeft de praktijk te maken met steeds grotere projecten. De 

vele kansen en verdere ontwikkeling van deze projecten bieden de ruimte voor een Advocaat 

Medewerker Projects & Constructions. 

 

 

Advocaat Medewerker Projects & Construction 
(Zesde- tot achtstejaars) 

De Advocaat Medewerker heeft kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht en 

projectontwikkeling. Daarnaast heeft hij (lees: hij/zij) affiniteit met energie en/of infra projecten, 

design & build en EPC (Engineering, Procurement and Construction) contracten.  

De construction praktijk is een projecten praktijk en richt zich op het gehele bouwproces. De 

Advocaat Medewerker houdt zich bezig met zowel het klassieke bouwrecht als grote projecten. 

De projecten zijn divers en spelen zich af op het gebied van infrastructuur, energie en vastgoed. Ook 

worden de projecten bij deze praktijk steeds groter en hebben ze een internationale dimensie.  

 

De Advocaat Medewerker opereert in teamverband. De samenstelling en opbouw van het team biedt 

hem de ruimte om zijn juridische expertise verder te ontwikkelen, een praktijk verder op en uit te 

bouwen en op juridisch hoog niveau te acteren. Hij heeft ervaring met adviseren en procederen. 

Bovendien adviseert de Advocaat Medewerker zijn cliënten helder en pragmatisch, durft hij 

beslissingen te nemen en is in staat om tactische keuzes te maken. Daarnaast is de Advocaat 

Medewerker secuur, commercieel ingesteld en sterk sociaal vaardig. Hij kan uitstekend zijn weg 

vinden in zowel de Engelse als de Nederlandse taal. Kennis van de Duitse en/of Franse taal is een 

pre. 

 

 

 

Competenties: 

 

o Probleemoplossend vermogen 

o Sturen op efficiency 

o Overtuigingskracht 

o Klant- en servicegerichtheid 

o Commerciële gedrevenheid 

o Resultaatgerichtheid 

 


