
 

 

 

 

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 een gerenommeerde vastgoedpraktijk. De praktijk wordt door onder 

meer de Chambers Europe Guide erkend als een van de leidende in Nederland. De vastgoedpraktijk 

van Dentons Boekel groeit, waardoor er ruimte is voor een Senior Advocaat Medewerker Huurrecht. 

 

 
Sr. Advocaat Medewerker Huurrecht 

(Vijfde- tot zevendejaars) 

 

De Sr. Advocaat Medewerker houdt zich bezig met alle terreinen van het huurrecht in brede zin. Hij 

richt zich op het advies- en procesrecht van zowel bedrijfsruimte als woonruimte. Door de 

samenstelling van het team, vijftien juridische professionals, heeft hij (lees: hij/zij) de ruimte om 

juridische expertise verder te ontwikkelen. Ook heeft de Sr. Advocaat Medewerker de ruimte om de 

praktijk verder op en uit te bouwen en op hoog juridisch niveau te acteren. Het team werkt hard, 

maar is tegelijkertijd flexibel en sfeervol.  

 

De Sr. Advocaat Medewerker heeft ervaring met procederen en adviseren. Door de diversiteit aan 

cliënten is hij goed in staat zijn manier van communiceren aan te passen aan de cliënt. Hij denkt 

strategisch na en weet deze gedachten helder en praktisch te vertalen. Daarnaast beweegt de Sr. 

Advocaat Medewerker zich makkelijk, is doortastend, durft zelf beslissingen te nemen en is in staat 

om tactische keuzes te maken. Binnen het team gaat hij secuur en zelfstandig te werk. Hij is 

ambitieus, energiek, commercieel en sociaal ingesteld. Hij kan uitstekend zijn weg vinden in zowel 

de Engelse als Nederlandse taal en goed in de Duitse taal.  

 

Competenties: 

 

o Probleemoplossend vermogen 

o Sturen op efficiency 

o Overtuigingskracht 

o Klant- en servicegerichtheid 

o Commerciële gedrevenheid 

o Resultaatgerichtheid 

o Samenwerken 

  

 


