
 

 

 

 

Een sterk groeiend en ambitieus boutique kantoor 

 

Vriman M&A Lawyers 
 
Vriman M&A Lawyers (hierna Vriman) is met zijn jonge en frisse blik een topspeler binnen de mid-

market van M&A transacties. Sinds Vriman in 2016 zijn kantoor opende in Amsterdam, heeft het 

een pijlsnelle ontwikkeling doorgemaakt met als hoogtepunt de behaalde prijs in 2016 voor “Best 
Dutch M&A Lawyers boutique”. Vriman is een jong kantoor en straalt dit uit door zichzelf te 

kenmerken als ‘modern’ en ‘ondernemend’. Deze aspecten worden meegenomen in hun cultuur 

waar er geen hiërarchie heerst – er is juist sprake van een grote betrokkenheid van de partners – 

en de focus op kwaliteit en een servicegerichte houding voorop staat. Dit gaat gepaard met een 

goede dosis pragmatisme, innovatieve ideeën en flexibiliteit in een team van vooral op de Zuidas 

opgeleide advocaten die de lat hoog leggen. Het team draagt door middel van hun werkzaamheden 

en gedrag onderling de kernwaarden van het kantoor uit. Door de groeiontwikkeling die Vriman 

doormaakt, mede door de oneindige ambitie, is er behoefte aan een gedreven, cliënt- en 

teamgerichte derde- tot vijfdejaars Advocaat Medewerker M&A. 

 

“Wat betreft M&A-advies moet Vriman daarin één van de household names worden. Als we dat niet 
al zijn.” 
 

Advocaat Medewerker M&A (3e -5e jaars) 
 
De Advocaat Medewerker, waarschijnlijk werkzaam in de top van de advocatuur, is op zoek naar 

meer zelfstandigheid in het begeleiden van transacties van A tot Z. De transacties die Vriman 

begeleidt bieden een unieke mogelijkheid voor de opleiding en ontwikkeling van de Advocaat 

Medewerker. Naast een hoog niveau van inhoudelijke juridische kennis en deskundigheid en 

ervaring op het gebied van fusies en overnames, dient de Advocaat Medewerker over ambitie en 

een can do-mentaliteit te beschikken. Binnen Vriman staat door de kleinschaligheid een grote mate 

van eigen verantwoordelijkheid voorop. Dit betekent dat de Advocaat Medewerker naadloos moet 

kunnen schakelen tussen zelfstandig werken en het opereren in teamverband - hetgeen niet 

onbelangrijke vaardigheden als overleggen, anticiperen en lateraal denken met zich brengen. 

 

Een andere focus binnen Vriman is de kwaliteit en servicegerichtheid van het kantoor. Deze 

kwaliteiten vormen op hun beurt een middel om het doel te bereiken van oprechte interesse in de 

cliënt en de zaak. De Advocaat Medewerker bij Vriman begrijpt de cliënt om zo zijn wensen na te 

kunnen streven en langdurige relaties op te bouwen. Tot slot dient de Advocaat Medewerker 

ondernemend en commercieel te zijn aangelegd en kan hij uitstekend zijn weg vinden binnen zowel 

de Nederlandse als Engelse taal. 

 

 

Competenties: 

o Cliëntgericht 

o ‘Teamplayer’ 
o Analyserend 

o Ondernemend 

o Commercieel ingesteld 

o Daadkrachtig 

o Energiek 

o Leergierig 

o Nederlands- en Engelstalig 

o Kennis & ervaring in fusies en overnames 

 

Ervaring: 

o Derde- tot vijfdejaars Advocaat Medewerker 

 


