
 

 
 

Streefkerk Advocaten 
 
Het in 1964 opgerichte advocatenkantoor Streefkerk Advocaten (hierna Streefkerk) staat al jaren in 

de regio Den Haag bekend als deskundig en prettig. De kantoorvilla, gelegen in Voorburg, biedt een 

prachtig onderkomen aan een team van tien advocaten dat, ondanks de kleinschaligheid, kennis 

beschikt over een flink aantal rechtsgebieden. Dit heeft geleid tot een variatie aan cliënten die 

voornamelijk bestaan uit (middel)grote ondernemers uit de regio. De directe wijze van 

communiceren en persoonlijke aanpak wordt sterk gewaardeerd onder de cliënten van Streefkerk, 

waarbij oprechte interesse in cliënt en zaak hoog in het vaandel staat. Binnen het kantoor heerst een 

prettige ambiance waarbij het zakelijke en persoonlijke een goede wisselwerking kennen. De grote 

hoeveelheid persoonlijke interactie en een nauwe samenwerking zorgen voor een informele 

werksfeer waarbij de focus op kwaliteit niet vergeten wordt. Door de groei van de vastgoedpraktijk, 

is er ruimte voor een gedreven, cliënt- en teamgerichte Advocaat Medewerker Vastgoed. 

 

“Een professionele, zakelijke aanpak en een heldere communicatie zijn kenmerkend voor de 
dienstverlening.” 
 

Advocaat Medewerker Vastgoed (4e – 6e jaars) 
 
De vastgoedpraktijk speelt een belangrijke rol binnen Streefkerk. Het vastgoedteam werkt aan 

zaken, waaronder het adviseren en begeleiden van aan- en verkopen, grondexploitatie, bouw en 

projectontwikkeling. De Advocaat Medewerker zoekt meer zelfstandigheid en heeft de ambitie om 

een bijdrage te leveren aan de groei van de vastgoedpraktijk.  Van de Advocaat Medewerker wordt 

verwacht dat hij zowel zelfstandig als in teamverband goed uit de voeten kan, waar een grote mate 

van verantwoordelijkheid bij komt kijken. Streefkerk is een actief en ondernemend kantoor, hetgeen 

ook terug te zien is bij de werknemers. De Advocaat Medewerker is een netwerkend type dat zijn 

plezier vindt in het ontplooien van nieuwe initiatieven door deel te nemen aan marktactiviteiten als 

seminars en congressen. De Advocaat Medewerker is secuur en gaat efficiënt te werk, waar een 

zekere mate van humor niet onder hoeft te leiden. 

 

Competenties: 

o Cliëntgericht  

o Servicegericht 

o Netwerkend 

o Ondernemend 

o ‘Teamplayer’ 
o Energiek 

o Evenwichtig 

o Leergierig 

o Probleem analyserend 

o Plannend & organiserend  

o Nederlands- en Engelstalig 

o Werkzaam geweest bij groot kantoor 

o Kennis & ervaring op gebied van onroerend goed recht 

 

Ervaring: 

o Vierde- tot zesdejaars Advocaat Medewerker 

 


