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Clifford Chance
Met 33 kantoren in 23 landen is Clifford
Chance een van de meest toonaangevende
advocatenkantoren ter wereld. Het kantoor
biedt internationaal juridisch en zakelijk
advies, op basis van specialistische lokale
kennis. Haar advocaten werken aan
transacties en opdrachten voor (inter)
nationale ondernemingen en financiële
instellingen. Clifford Chance streeft ernaar
juridische dienstverlening te bieden van de
allerhoogste kwaliteit. Daartoe beschikt zij
in Amsterdam over de secties Financial
Markets, Corporate, Employment &
Pensions, Tax, Litigation & Dispute
Resolution en het Notariaat.
Het kantoor in Amsterdam telt ruim 350
bevlogen collega's. Clifford Chance streeft
ernaar dat haar mensen zich op hun gemak
voelen en tot ontplooiing komen in hun
werkomgeving. Daarbij is Resource
Management een essentieel onderdeel,
vooral gericht op de optimale inzet van de
advocaten, fiscalisten en notarissen in
combinatie met persoonlijke ontwikkeling.
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De Functie
De Resource Manager rapporteert
rechtstreeks aan de Head of People & Talent
en werkt nauw samen met haar/zijn directe
collega bij Resource Management en met
de andere HR generalisten en specialisten.
De Resource Manager richt zich
hoofdzakelijk op de staffing van het
Nederlandse kantoor waarbij er zeker ook
internationale contacten en richtlijnen zijn.
In essentie komt het er op neer dat de juiste
medewerker op de juiste zaak wordt
ingezet, daarbij rekening houdend met zijn
of haar ontwikkeling en leercurve. De
Resource Manager anticipeert bij uitstek op
de toekomstige vraag en aanbod van zaken
en beschikbare en passende advocaten.



De Resource Manager combineert een
langetermijnvisie op organisatie-
ontwikkeling met een hands-on mentaliteit.
De functie van Resource Manager is relatief
nieuw en er bestaat alle ruimte voor (inter-
nationale) uitbreiding, nieuwe initiatieven en
verbetering. De Resource Manager houdt
zich goed staande binnen een dynamische
organisatie van hoogopgeleide en
ambitieuze professionals en is in staat voor
de praktijkgroepen van toegevoegde
waarde te zijn.

De Resource Manager is een daadkrachtige
en inspirerende professional en spin in het
web. Zij/hij speelt een cruciale rol in de
staffing en ontwikkeling van de advocaten.
Zij/hij houdt continu aansluiting met de
organisatiedoelstellingen en organisatie-
ontwikkelingen, het bestuur en alle
advocaten. Vanwege deze spilfunctie is
zij/hij als geen ander op de hoogte van wat
er speelt binnen het kantoor en de
verschillende praktijkgroepen. Zij/hij stelt
zich proactief op en is een stevige en
inspirerende gesprekspartner.
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Zij/hij draagt bij aan een efficiënte HR
structuur binnen Clifford Chance waarin
managementinformatie steeds meer wordt
gecentraliseerd, ontsloten en toegankelijk
gemaakt.

Wat wordt gevraagd
De Resource Manager heeft minimaal vijf
jaar ervaring als jurist en wil een
carrièrestap in het HR vak maken. Zij/hij
heeft deze ervaring opgedaan binnen bij
voorkeur een advocatenkantoor of
professional services organisatie en heeft
feeling met een partnerorganisatie. Zij/hij
voelt zich comfortabel in een spin in het
web rol en legt gemakkelijk contact. De
Resource Manager is een conceptuele
denker met een nuchtere, positieve instelling
én een grote realisatie- kracht. Zij/hij werkt
gestructureerd en heeft voldoende
stevigheid om binnen Clifford Chance een
netwerk op te zetten en heeft de teamspirit
om de rol van Resource Manager effectief
en daadkrachtig in te zetten voor het
kantoor.



Contact:

Naomi Linder
Consultant
+31 6 216 63 008

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
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De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld.
Voor meer informatie over de functie en Clifford Chance kun je contact opnemen met Arjen
Breedveld of Naomi Linder. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan info@drbgroep.nl.
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Clifford Chance zorgt voor een goed
(virtueel) on-boarding programma waarbij
nieuwe collega’s veel informatie over
Clifford Chance ontvangen en kennis maken
met andere collega's zodat men goed van
start gaat in de nieuwe rol. Daarnaast

wordt er, naast een laptop, een thuiswerkset
(externe monitor etc.) beschikbaar gesteld
zodat men thuis een goede werkplek kan
creëren. Clifford Chance voert een
diversiteitsbeleid dat een integraal
onderdeel is van de bedrijfsstrategie.


