
Consultant
Search & Selectie
Legal

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

Kom in contact met
Dicke Röell Breedveld!



Profiel Consultant Search & Selectie
Legal

Je maakt deel uit van een ervaren en energiek
team dat verantwoordelijk is voor het search &
selectie proces van ervaren juristen voor
advocatenkantoren en het bedrijfsleven. Je
werkt zowel in teamverband als zelfstandig
aan opdrachten die vaak complex, uitdagend
en vertrouwelijk van aard zijn. Jouw netwerk
stelt je in staat om discreet en vertrouwelijk in
gesprek te gaan met kandidaten en te
adviseren over hun carrière. Je ontwikkelt je
eigen stijl, bent onderscheidend en een
inhoudelijke sparringpartner en loopbaan-
adviseur voor kandidaten en je klanten.
Het werk vereist initiatief, doorzettings-
vermogen en creativiteit. Daarbij is een hoge
mate van proactiviteit, interactie en
resultaatgerichtheid vereist.

Als consultant ben je:

• Kennisgericht: Je verdiept je in ‘human
talent’ vraagstukken en ontwikkelingen en
veranderingen binnen (snelgroeiende)
organisaties.

• Resultaatgericht: Zowel individueel, als
gezamenlijk met het team, ben je
verantwoordelijk voor de afronding van de
opdrachten waarbij het succesvol invullen
van de opdracht de standaard is.
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• Gestructureerd: Je voert met gemak en
plezier meerdere opdrachten gelijktijdig uit.
Je werkt systematisch en met een
analytische blik beoordeel je kandidaat
profielen en rondt projecten succesvol af.

• Klantgericht: Je zet de search & selectie
opdracht op, regisseert en coördineert het
proces van voorbereiding, intake tot en met
de presentatie van de kandidaten aan de
klant. Je zoekt naar mogelijkheden om een
eigen klantportfolio te gaan ontwikkelen.
Daarbij ben je de adviseur naar kandidaat
en klant.

Je hebt een academische opleiding afgerond
bij voorkeur rechten. Je hebt ervaring met de
advocatuur omdat je daar nu als professional
werkt of omdat je advieswerkzaamheden voor
advocatenkantoren uitvoert. Hierdoor heb je al
een (beginnend) netwerk opgebouwd. Je wilt
jezelf verder ontwikkelen en bekend worden
als topconsultant op het gebied van search &
selectie.



Wij zijn:
Meer dan 20 jaar werkt DRB voor de top van de advocatuur. We zijn gespecialiseerd in search
& selectie, assessments en coaching, en begeleiden professionals met carriëreontwikkelings-
vraagstukken. Ter ondersteuning van onze selectie maken wij gebruik van wetenschappelijk
onderbouwde online assessments. Onze consultants zijn ervaren headhunters, assessors en
coaches en garanderen kwaliteit, inzet en vakmanschap. Wij zijn goed op de hoogte van de
ontwikkelingen in de juridische arbeidsmarkt en de behoefte van onze klanten. Hierdoor
schakelen wij snel en effectief. Onze persoonlijke benadering, oprechte interesse in ons netwerk
van kandidaten en opdrachtgevers en professionaliteit is wat ons als team bindt en wat ons een
uniek executive search kantoor maakt.

Naast onze werkzaamheden houden wij ook van gezellige activiteiten, waaronder
kantoorborrels (bij lekker weer in onze tuin), tafelvoetballen, het jaarlijkse kerstdiner en
verschillende (sportieve) teamuitjes. We lunchen (zo veel mogelijk) gezamenlijk! Onze missie:
‘’We leveren topkwaliteit in alles wat we doen’’ vertaalt zich in onze kernwaarden FLATS: Flair,
Lef, Attent, Topkwaliteit en Stijlvol.

Aanvullende informatie:
Voor meer informatie over DRB en de functie (www.drbgroep.nl) kun je contact opnemen met
Arjen Breedveld (06-14684589) of Toon van de Wetering (0613035632). Je kunt je CV sturen naar
info@drbgroep.nl.
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Toon van deWetering
Sr. Consultant
+31 6 130 35 632

Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

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

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl


