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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
215 advocaten, notarissen en fiscalisten
adviseert zij haar cliënten al meer dan 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.

M&A
Voor de ondernemingsrechtpraktijk van Van
Doorne wordt gezocht naar een advocaat
medewerker M&A. Het M&A-team,
bestaande uit 22 advocaten, begeleidt een

breed scala aan fusies en overnames
waaronder private equity deals, strategische
M&A en venture capital investeringsrondes.
Veel van het werk is internationaal van aard
en is regelmatig nieuwswaardig. De
hoogstaande kwaliteit wordt ook herkend
door de markt en erkend door onder meer
Legal 500 en Chambers Europe.

Het team heeft een speciale expertise in
tech- en innovatie gerelateerde M&A-
werkzaamheden. Andere sectoren
waarbinnen de advocaten deskundig zijn,
zijn bijvoorbeeld health & life sciences en de
energie- en retail sector; zowel aan de koop-
als de verkoopkant. De M&A-advocaten
werken nauw met elkaar samen in
multidisciplinaire teams zonder veel
hiërarchie.



Testimonials (Legal 500):

‘Excellent delivery, out of
the box thinking, very
practical approach, strong
network, good negotiator.’

‘Brilliant team, hard working. Great to work
with everyone.’

‘Humility – ability to listen and understand
the needs – and fun to work with.’

Wat ga je doen?
De advocaat medewerker M&A begeleidt en
coördineert deals op het vlak van private
equity, venture capital en strategische M&A.
Je maakt deel uit van het kernteam met
partners Friso Foppes, Dimitri van Hoewijk,
Meltem Koning-Gungormez en Jeroen
Sombezki. Binnen dit team vorm je de
verbindende schakel tussen de partners en
de junior-medewerkers.

De werkzaamheden van de advocaat
medewerker bestaan onder andere uit:

• Het opstellen en uitonderhandelen van
(Engelstalige) transactiedocumentatie;

• Het zelfstandig coördineren en managen

van het gehele proces rondom een fusie
of overname;

• Het begeleiden en opleiden van junioren
in het team;

• Het direct schakelen met cliënten in
binnen- en buitenland.

In overleg is er de mogelijkheid om enige tijd
vanuit het kantoor van Van Doorne in Londen
te werken.

Voor wie is dit interessant?
Jij bent een M&A-advocaat met vijf tot acht
jaar werkervaring, opgedaan binnen de top
van de advocatuur. De geschikte kandidaat
is in staat om zowel zelfstandig als in
teamverband te werk te gaan. Je hebt een
onafhankelijke kritische blik en werkt
gestructureerd en planmatig. Als M&A-
advocaat sta je stevig in je schoenen en ben
je in staat een deal van begin tot einde te
coördineren en te begeleiden. Je bent het
aanspreekpunt voor de advocaat stagiairs
en de jongere advocaat medewerkers in de
begeleiding in transacties en voor
opleidingsvraagstukken. Je neemt als M&A-
advocaat een prominente rol in het team in.
Binnen deze rol is er nadrukkelijk ruimte voor
(door)groei.
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https://www.legal500.com/firms/10676-van-doorne/10752-amsterdam-netherlands/:


Contact:

Tobias Veldkamp
+31 6 30 00 82 02

Stephan Bamborough
+31 6 11 20 61 64

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 kun je contact opnemen met Stephan
Bamborough of Tobias Veldkamp. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan info@drbgroep.nl.

Je begrijpt de wensen van (buitenlandse)
cliënten, hebt notie van de belangen die
spelen en bent in staat om een persoonlijke
relatie op te bouwen. Je neemt de lead en
bent zichtbaar voor de cliënt. Door de
internationale setting waarin je opereert zijn
je communicatieve vaardigheden, zowel in
het Nederlands als in het Engels, goed
ontwikkeld. Deze positie is bij uitstek

interessant voor iemand die graag in een
professionele omgeving wil werken binnen
een organisatie die nadrukkelijk bekend staat
om de prettige en harmonieuze werkcultuur
en de goede sfeer. “Hard werken in een
professionele omgeving maar op een laid
back manier”, aldus Friso Foppes. Het team
werkt op een laagdrempelige manier samen;
iedereen in het team is benaderbaar.
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