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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 en is in de
afgelopen jaren sterk gegroeid. Met
inmiddels circa 215 advocaten, notarissen en
fiscalisten werkt Van Doorne aan de verdere
bestendiging en uitbreiding van kantoor.

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.

Litigation
Voor de procespraktijk van Van Doorne wordt
gezocht naar een advocaat medewerker
Commercial Litigation.

Omdat de procespraktijk bij Van Doorne
wegens de groei van het kantoor verder aan
het uitbreiden en bouwen is, wordt gezocht
naar een medewerker die ondernemend en
commercieel van aard is en die graag een
steentje bijdraagt aan business
development. De litigation-sectie van Van
Doorne staat een breed scala aan cliënten
bij. De advocaten adviseren en procederen
over commerciële geschillen op
verbintenisrechtelijk terrein, ondernemings-
rechtelijke geschillen en massaclaims. Het
werk is afwisselend, is zowel nationaal als
internationaal van aard en is regelmatig
nieuwswaardig. De procesadvocaten werken
nauw met elkaar samen in multidisciplinaire
teams zonder veel hiërarchie.
De hoogstaande kwaliteit wordt herkend
door de markt en erkend door onder meer
Legal 500 en Chambers.



Testimonials (Legal 500):

“Sjoerd Kamerbeek has a
great drive and is very
pragmatic and creative to
find solutions for complex
litigation situations; at the same
time he has a very sound strategical view”

“I worked closely with Sjoerd Kamerbeek on a 
major international dispute – he is 
perceptive, commercially astute, strong 
technically and very diligent.”

“The individuals are down to earth and 
always reiterate the legal situation without 
unnecessary legalese.”

“Solid, great communication, and fun to work 
with.”

Wat ga je doen?
De advocaat medewerker litigation staat 
cliënten bij en procedeert in de volle breedte 
over geschillen o.a. op het vlak van post-
M&A, ondernemingsrecht, commerciële 
contracten, aansprakelijkheidsrecht en mass 
claims. Je maakt deel uit van de 
overkoepelende litigation-sectie waarbinnen 
je de ruimte krijgt om te verbreden of juist 
een specialisme te ontwikkelen. 

Binnen de sectie vorm je een belangrijke 
groeifactor voor de praktijk en je draagt 
daar actief aan bij door het schrijven van 
artikelen, meewerken aan spraakmakende 
zaken en het organiseren van events en 
seminars.

De werkzaamheden van de advocaat 
medewerker bestaan onder andere uit:

• Het zelfstandig schrijven van 
processtukken;

• Het uitzetten en implementeren van een 
processtrategie;

• Het uitbouwen en groeien van de 
litigation praktijk;

• Het begeleiden en opleiden van 
junioren in het team;

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

Voor wie is dit interessant?
Jij bent een procesadvocaat met vier tot 
zeven 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 
stevige (proces)juridische basis en werkt 
gestructureerd en planmatig. Inhoudelijk 
deins je niet terug voor een uitdaging. 
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https://www.legal500.com/firms/10676-van-doorne/10752-amsterdam-netherlands/:
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De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan DRB.
Voor meer informatie over de functie en Van Doorne kun je contact opnemen met Robert Dicke of 
Niels Huijgen. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan info@drbgroep.nl.

Als procesadvocaat ben je breed 
geïnteresseerd en krijg je bij Van Doorne de 
kans om jezelf te ontwikkelen in de volle 
breedte of juist een specialisme aan te 
meten.

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 speelt graag een rol 
in het op- en uitbouwen van de praktijk. Je 
bent hierin zichtbaar voor de cliënt. Door de

Contact:

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. Er is nadrukkelijk aandacht
voor de balans tussen werk en privé. Ook is er
oog voor wat jij interessant vindt en waar jij je
(verder) inhoudelijk in wilt ontwikkelen.

Niels Huijgen
+31 6 23 89 09 58

Robert Dicke
+31 6 14 88 46 26
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