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NautaDutilh
NautaDutilh is een internationaal
advocatenkantoor met vestigingen in
Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen,
Luxemburg, en New York. Met meer dan 400
advocaten, (kandidaat-)notarissen en
belastingadviseurs is het een van de
grootste, onafhankelijke advocatenkantoren
in de Benelux, met een sterk netwerk
wereldwijd. Zij adviseren hun cliënten
volgens Nederlands, Belgisch en Luxemburgs
recht. NautaDutilh opereert in de top van de
markt en doet dit al sinds 1724.

Werken bij NautaDutilh betekent deel
uitmaken van een toonaangevend kantoor
waar ruimte is voor ontwikkelen, zowel op
persoonlijk als professioneel vlak. De cultuur
van NautaDutilh kenmerkt zich doordat er
wordt geïnvesteerd in de professionals in een
omgeving waarin getalenteerde mensen
met energie, expertise en creativiteit nauw
met elkaar samenwerken. Om voorop te
lopen en toonaangevend te blijven, stelt
NautaDutilh dan ook gedurende het gehele
carrièrepad medewerkers de vraag: "What
suits you best?".

NautaDutilh biedt haar (internationale)
cliënten een scala aan (bedrijfs)juridische
diensten. Om dit te kunnen realiseren biedt
NautaDutilh als werkgever de ruimte aan
talentvolle mensen met karakter. Dit zijn
ondernemende mensen, met lef om niet
alledaagse oplossingen te bieden. Alleen
door de medewerkers in hun waarde te
laten en ze de ruimte te geven, kunnen zij het
beste uit zichzelf halen.

NautaDutilh maakt zich sterk voor een
inclusieve werkomgeving waar elke collega
als een waardevolle toevoeging aan het
kantoor wordt beschouwd, ongeacht zijn of
haar achtergrond, geslacht, ras, etniciteit,
godsdienst, seksuele geaardheid of
gezinssituatie. Het kantoor brengt diversiteit
op de werkplek in praktijk, bevordert de
interne discussie over diversiteit en draagt
deze idealen ook actief naar buiten toe uit.



Competition
Het Competition team van NautaDutilh
behandelt een breed scala aan
onderwerpen binnen het
mededingingsrecht. De advocaten adviseren
en procederen onder meer over misbruik van
machtpositie, staatssteun, kartel en follow-on
kartelschadezaken. Ook wordt er veel
geadviseerd op het gebied van
concentratiecontrole en de FDI-regels
(Foreign Direct Investment). Het Competition
team is een hecht team dat nauw
samenwerkt, vaak in een multidisciplinair
verband met andere NautaDutilh-kantoren
of lokale kantoren in het buitenland.

De hoogstaande kwaliteit van NautaDutilh
wordt onderschreven door de markt en
erkend door onder meer Legal 500 en
Chambers.

‘Testimonials (Legal 500):

‘Mauricette is calm, measured and astute. She is
has a collaborative working manner and gets
things done on time.’ ‘

‘Mauricette Schaufeli: Very responsive and sound
legal advice. A seasoned competition lawyer who
has her client’s interests in mind and stays true to
her values and principles while staying
constructive with a “problem solving” attitude.’

‘Mauricette Schaufeli has done a great job re-
building the competition team in the last couple
of years. The hiring of Nima Lorje as an associate
partner was also a good recruitment move and I
would expect him to develop well in this role over
the coming years.’

‘Nima Lorjé; he proves that modesty and
excellence are perfectly compatible in the legal
sector. A top-quality all-around competition
lawyer. We will hear a lot more about him in the
near future.’

‘The team combines good knowledge of
competition law (and economics) with a
pragmatic approach. They also take time to
design an appropriate (and creative) fee
arrangement suitable for any particular project.’
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Wat ga je doen?
De advocaat medewerker Competition
adviseert en procedeert op het gebied van
nationaal- en Europees mededingingsrecht,
Europeesrecht en Foreign Direct Investment.
Je begeleidt ondernemingen in complexe,
vaak grensoverschrijdende,
mededingingsrechtelijke zaken, waaronder
bij het melden van fusies en overnames bij
mededingingsautoriteiten, in misbruik- en
kartelzaken, civiele handhavingszaken,
staatssteunzaken, met FDI en algemeen
Europees recht. Daarnaast draag je als
ondernemende advocaat bij aan de op- en
uitbouw van de praktijk.

Voor wie is dit interessant?
Jij bent een Competition advocaat met vier
tot acht jaar werkervaring, opgedaan in het
mededingingsrecht binnen de top van de
advocatuur. De geschikte kandidaat is
ambitieus en in staat om zowel zelfstandig
als in teamverband te werk te gaan. Je pakt
je eigen verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid binnen de verschillende
dossiers. Je hebt een stevige juridische basis
en werkt gestructureerd en planmatig.
Inhoudelijk deins je niet terug voor een
uitdaging. Je bent breed geïnteresseerd en
staat open om nieuwe onderwerpen eigen
te maken.

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
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, in een praktijk waar
het hoogste inhoudelijke niveau wordt
nagestreefd. Je komt te werken in een hecht
team met een prettige werkcultuur en 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.
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Contact:

Niels Huijgen
+31 6 23 89 09 58

Robert Dicke
+31 6 14 88 46 26

DRB
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 DRB. Voor meer informatie over
de functie en NautaDutilh kun je contact opnemen met Robert Dicke of Niels Huijgen. Richt je
reactie, bij voorkeur per e-mail, aan info@drbgroep.nl.
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