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Van Doorne
Mensen en organisaties sterker maken en 
samen bouwen aan verantwoorde, 
duurzame oplossingen: dat is de missie van 
Van Doorne en die is terug te vinden in het 
hele kantoor. Van de manier waarop er 
wordt samenwerkt tot de ideële organisaties 
die het kantoor ondersteunt.

Van Doorne is een toonaangevend 
onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 
185 advocaten, notarissen en fiscalisten 
adviseert zij haar cliënten al 90 jaar.
Van Doorne is een informele en open 
organisatie waarin mensen de ruimte krijgen 
om zichzelf te zijn, initiatieven te ontplooien 
en verantwoordelijkheid te nemen. Om een 
vraag vanuit verschillende perspectieven te 
bekijken zijn creativiteit en een open blik 
nodig. Daarom hecht Van Doorne sterk aan 
diversiteit. Dat leidt tot betere oplossingen 
voor haar cliënten.
Van Doorne wil vooroplopen met het 
aantrekken en behouden van talent. Dit ziet 
zij als cruciale uitdaging voor de korte en 
lange termijn. HR levert een waardevolle 
bijdrage aan een aantrekkelijke 
werkomgeving voor ondernemend talent 
waarbij talent development, persoonlijke 
ontwikkeling, diversiteit en inclusie hoge 
prioriteit hebben.

Je zoekt een uitdagende functie waarin je
met het HR-vak in de volle breedte bezig
bent. Voor het HR-team en de aan jou
toegewezen praktijkgroepen ben je een
sparringpartner. Naast een proactieve
houding richting jouw praktijkgroepen, ben
je in staat om zaken te initiëren en concrete
resultaten te boeken. Met goede
argumenten weet je te overtuigen en het
vertrouwen te winnen. Je hebt een goed
gevoel voor verhoudingen en je kan je
gedrag hierop afstemmen.

Je begeleidt en adviseert leidinggevenden en
medewerkers in ontwikkelvraagstukken.
De organisatie en dus ook HR werkt meer en
meer projectgestuurd. De functie is zonder
meer afwisselend. Van performance
management, loopbaanontwikkeling, in-,
door- en uitstroom tot verzuimmanagement.
Je bent onderdeel van een enthousiast en
gedreven HR-team bestaande uit HR-
adviseurs en HR-support medewerkers.

Verder werk je nauw samen met Recruitment
en Learning & Development. Je rapporteert
aan de Manager Human Resources.
Uitdagend aan deze functie is dat je mee
kan bouwen aan een ontwikkelingsgerichte
HR-afdeling ofwel ‘HR next level’!
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Wat breng je mee?
• Je hebt WO werk- en denkniveau;
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als

HR-professional binnen de zakelijke
dienstverlening;

• Je bent analytisch en conceptueel sterk;
• Je komt snel tot de essentie van een

vraagstuk, kan dit duidelijk en
gestructureerd weergeven en maakt
concreet wat de impact op de business
is;

• Je bent initiatiefrijk, klantgericht,
nieuwsgierig en hebt een positief-
kritische instelling;

• Je hebt een goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal.

"The people are likeable,
communicative and fun to
work with" - Chambers
Europe 2020, Insurance

“Combines the knowledge
of a boutique law firm
with the operations of an
international law firm” The
Legal 500 2020 - Fraud
and White-Collar Crime

"Impressive healthcare
practice with an
unparalleled strength in
the hospital and elderly
care sector" - Chambers
Europe 2020, Healthcare

“Excellent knowledge of
the insurance industry,
particularly the D&O
market. Regularly acting
as monitoring counsel of
insurers, acting in a
cooperative and
constructive manner
serving the interests of
both insurers and
insureds. This is not
common.” The Legal 500
2020 – Insurance

Aanbevelingen:
“Good mix between the experience and
knowledge of the ‘old hands’ and the
eagerness and new views of the ‘new
gang’. Solid and balanced service and
advice at good rates.” The Legal 500 2020 -
Real Estate

"quick responses and a transparent way of
working, and is committed to getting the
best results for its clients" - Chambers
Europe and Chambers Global 2020,
Dispute Resolution



Neem contact op met:

Dicke Röell Breedveld B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 17 • 2585 BA Den Haag • +31 70 361 70 09

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

De search en selectie voor deze functie is
exclusief uitbesteed aan Dicke Röell
Breedveld.

Voor meer informatie over de functie en
Van Doorne (www.vandoorne.com) kun je
contact opnemen met Naomi Linder of
Arjen Breedveld. Een online assessment
kan onderdeel uitmaken van de
procedure.
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Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

breedveld@drbgroep.nl

Naomi Linder
Consultant
+31 6 216 63 008

linder@drbgroep.nl


