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Junior Consultant Legal Search & Selectie 
 
 
 
 
 
 
 

Altijd mét de advocatuur willen werken, maar niet ín de advocatuur? 
 

Kom in contact met Dicke Röell Breedveld! 
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Dicke Röell Breedveld 
Dicke Röell Breedveld (DRB groep) is gespecialiseerd in search & selectie, 
assessments en carrière advies voor hoog opgeleide professionals. Wij begeleiden 
professionals vanaf een tweede carrière stap of hoger naar een volgende, beter 
passende functie en/of omgeving. Ter ondersteuning van onze selectie maken wij 
gebruik van wetenschappelijk onderbouwde online assessments. Met een hecht team 
van energieke en ervaren consultants hebben we een exclusief netwerk opgebouwd 
van getalenteerde kandidaten en vooraanstaande en ondernemende bedrijven. Wij 
zijn continue op de hoogte van wat er in de markt speelt, waar de behoefte ligt binnen 
ons netwerk en kunnen hierdoor snel en effectief schakelen. Helderheid, een 
persoonlijke benadering en oprechte interesse in onze kandidaten en opdrachtgevers 
is wat ons een uniek executive search kantoor maakt.  
 
De cultuur 

DRB-groep heeft een cultuur die zich kenmerkt als open, gedreven, vriendelijk en 
gepassioneerd. Het team bestaat uit drie partners, één associate partner, één senior 
consultant, twee consultants, twee junior consultants, vijf searchers en twee 
medewerkers op het secretariaat. Gezamenlijk streven wij ernaar om voor onze 
opdrachtgevers de geschikte kandidaat te vinden en om voor onze kandidaten de 
geschikte werkomgeving. We zijn gepassioneerd over ons vak en werken graag 
samen aan goede procedures. Men behandelt elkaar met respect, kan bij elkaar 
terecht en luistert naar input en ideeën van anderen. Er is altijd ruimte voor een 
grapje op zijn tijd, maar we werken hard om onze service zo hoog mogelijk te houden 
in een competitieve markt.  
 
Functie- en eisen 

Als Jr. Consultant ondersteun je de partners en andere collega’s tijdens verschillende 
procedures. In deze rol zijn jouw bezigheden het benaderen van geschikte 
kandidaten, het voeren van telefonische interviews, het bijhouden van onze 
database, het interviewen van kandidaten en daarin optreden als adviseur en het 
onderhouden van het contact met onze opdrachtgevers. Hierbij werk je samen met 
ervaren en gemotiveerde consultants, hierdoor ontwikkel je je advies vaardigheden 
zodat je uiteindelijk als sparringpartner kunt optreden. Je wilt het search & selectie 
vak optimaal kunnen invullen.  
 
In gesprekken met kandidaten en bedrijven probeer je een brug te slaan tussen 
drijfveren en cultuur. Door kennis van zaken, zicht op loopbanen en trends in de 
arbeidsmarkt neem je een onderscheidende positie in binnen ons netwerk en zoek je 
bewust naar de “click” tussen professional en bedrijf. Door oprechte interesse, 
heldere communicatie en sterke adviesvaardigheden ben je in staat de wensen en 
eisen van kandidaten en bedrijven voor de korte maar ook lange termijn op elkaar 
af te stemmen. Je treedt op als een objectieve intermediair tussen onze 
opdrachtgever en kandidaten.  
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Je hebt een academische opleiding afgerond bij voorkeur op het gebied van Rechten. 
Je bent gemotiveerd om jezelf als consultant op het gebied van search & selectie en 
carrière advies te ontwikkelen. Je hebt een oprechte interesse in de wereld van de 
advocatuur en het vak van de advocaat. Je wilt werken mét de advocatuur, maar niet 
ín de advocatuur. Het hebben van een uitgebreid netwerk van juristen is een pré. 
 
Als integere en krachtige adviseur kun je mensen binden en boeien. Je kunt snel 
schakelen tussen strategie en operatie. Naast het optreden als sparringpartner vind 
je het niet erg om operationele taken op te pakken en ga je nauwkeurig te werk. Je 
toont initiatief en werkt zowel zelfstandig als in team verband. Voor ons is het van 
belang dat je jouw motivatie en netwerk optimaal inzet en daarmee unieke waarde 
toevoegt aan ons team.  
 
Aanvullende informatie 

Voor meer informatie over de functie en Dicke Röell Breedveld (www.drbgroep.nl) 
kun je contact opnemen met Toon van de Wetering. Richt je reactie, per voorkeur 
via e-mail, aan Dicke Röell Breedveld, Burgemeester van Karnebeeklaan 17, 2585 
BA Den Haag, T 070 3617009, info@drbgroep.nl 
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