
 

 
 

De Zuid-Nederlandse cultuur brengt het persoonlijke naar boven. 

 

Holla Advocaten 

 

Met 140 jaar juridische ervaring is Holla Advocaten, met kantoren in Den Bosch en Eindhoven, 

toonaangevend in Zuid-Nederland. Holla Advocaten is een multi-niche kantoor en richt zich op de 

verschillende rechtsgebieden. De expertise op de verschillende rechtsgebieden komt goed van pas 

binnen het grote netwerk dat Holla Advocaten heeft. Zij maakt deel uit van Netlaw, een 

organisatieverband van onafhankelijke advocatenkantoren binnen Nederland en is een van de 

oprichters van de European Law Firm (ELF) en heeft daarmee haar blik op het buitenland gericht.  

 

Vernieuwing staat voorop bij Holla Advocaten. Dit resulteerde in 2018 tot het winnen van de B2B 

Marketing Award voor hun succesvolle marketingcampagne. Binnen Holla Advocaten heerst een 

cultuur van ontwikkeling en professionalisering. De persoonlijke benadering uit zich door hun 

sterke betrokkenheid bij de client: elke zaak is uniek.  

 

Binnen Holla Advocaten wordt gewerkt vanuit Business Units (BU’s), ingedeeld per rechtsgebied. 

De BU’s werken nauw samen en zorgen voor strategische en juridische adviezen. De BU 

Arbeidsrecht richt zich op de zakelijke markt en is werkzaam voor regionale, nationale en 

internationale cliënten. De BU Arbeidsrecht in Eindhoven groeit en daarom is er behoefte aan een 

Senior Advocaat Medewerker Arbeidsrecht.  

 

“Verwachtingen overtreffen. Dat is elke dag ons streven.’’ 
 

Sr. Advocaat Medewerker Arbeidsrecht  
    (minimaal 7 jaar ervaring) 

 

De Sr. Advocaat Medewerker is een expert op het gebied van het arbeidsrecht. Hij (lees: hij/zij) 

heeft in deze hoedanigheid ruime kennis en (werk)ervaring op het gebied van het klassieke 

arbeidsrecht waaronder reorganisaties, collectieve en individuele ontslagen en CAO- en 

bedrijfsregelingen. De Sr. Advocaat Medewerker werkt vanuit het kantoor in Eindhoven maar werkt 

nauw samen met het team in Den Bosch. De cliënten zijn in het algemeen Nederlandse bedrijven. 

Hieronder vallen grote en aansprekende cliënten in de sectoren Tech, Zorg en Food.   

 

De Advocaat Medewerker is senior in alle opzichten. Hij toont gedrevenheid en enthousiasme om 

de BU uit te bouwen en verdere structuur en focus aan te brengen. Daarnaast is hij een 

teamplayer, sociaalvaardig en draagt hij bij aan kennisoverdracht en opleiding van jongere 

advocaten. Deelname aan marketingactiviteiten en congressen en het publiceren van juridische 

artikelen worden gewaardeerd en gestimuleerd. Bovendien krijgt de Sr. Advocaat Medewerker de 

ruimte en het perspectief om zijn eigen praktijk op te bouwen. Hij is energiek, doortastend en een 

motivator. Hij  kan uitstekend zijn weg vinden binnen zowel de Nederlandse als Engelse taal.  

 

Competenties: 

 

o Ondernemerschap 

o Stevigheid en autonomie 

o Netwerken 



o Communicatie en overtuigingskracht 

o Cliënt- en servicegerichtheid 

o Energiek 

o Sociabiliteit en samenwerken 

o Leiderschap 

  

 


