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“Together, we’re finding THE SPARK”

Pinsent Masons is een gerenommeerd
kantoor dat haar strepen in de internationale
advocatuur ruimschoots heeft verdiend. Het is
geen standaard advocatenkantoor want door
de inzet van innovatieve technologieën, ‘legal
design’ en ‘legal project management’ biedt
Pinsent Masons oplossingen die waarde
toevoegen en verder gaan dan alleen
juridisch advies. In het Engels beschrijft
Pinsent Masons zich als “a purpose-led
professional services firm with the law at the
core”.

Pinsent Masons heeft een specifieke sector
focus. Daardoor hebben haar professionals
specialistische kennis van de achtergronden,
dynamiek en bijzonderheden van de sector
waarin de cliënten van Pinsent Masons
opereren.

In een uitdagende en inspirerende omgeving
bouwt het Nederlandse team hard aan een
sterk groeiend Pinsent Masons Amsterdam. Zij
werken daarbij nauw samen met hun
internationale collega’s.
Dit betreft niet alleen advocaten maar ook
andere experts, waaronder dataspecialisten,
projectmanagers en D&I consultants.

Pinsent Masons heeft een purpose-led
strategie. Dit is duidelijk terug te zien bij de
professionals die bij Pinsent Masons werken.

• Ze zijn Approachable door hun open
houding en oprechte interesse;

• Ze zijn Bold door de cultuur van ‘handen
uit de mouwen steken’ en innovatie;

• Ze zijn Connected door het
diepgewortelde internationale netwerk dat
zij hebben.

De kracht van Pinsent Masons zit in het
continu ontwikkelen van de cultuur en haar
medewerkers. Door deze visie blijven ze
vooroplopen en grenzen verleggen.

https://www.pinsentmasons.com/about-us#1
https://www.pinsentmasons.com/about-us#3:~:text=Approachable,even%20better%20outcomes.
https://www.pinsentmasons.com/about-us#3:~:text=Bold,you%20and%20us.
https://www.pinsentmasons.com/about-us#3:~:text=Connected,the%20wider%20world.
https://www.advocatie.nl/business/pinsent-masons-is-goed-geland-in-amsterdam/
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Meebouwen aan een sterk groeiend
kantoor

Het Employment & Reward team van Pinsent
Masons Amsterdam wordt geleid door
Stephanie Dekker. Zij heeft ruime ervaring
binnen het arbeidsrecht en heeft een
specifieke focus op data en privacy.
Het Employment & Reward team van
Pinsent Masons Amsterdam zet de komende
jaren in op ontwikkeling, versterking en
verdere groei. Daarom zoeken zij een
associate Employment & Reward.
Deze positie is in het bijzonder interessant
voor iemand die zichzelf snel wil ontwikkelen,
graag werkt in een internationale omgeving
en in een jong, ondernemend en enthousiast
team bij een kantoor met een ambitieuze
groeiaspiratie. Je komt te werken in een
cultuur die gericht is op samenwerken;
omgangsvormen zijn informeel en iedereen is
benaderbaar. De opleiding en persoonlijke
ontwikkeling van alle medewerkers staan
hoog in het vaandel en ondernemerschap
wordt sterk gestimuleerd.
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Als associate adviseer en procedeer je over
de volle breedte van het arbeidsrecht.
Hieronder vallen onder andere de
arbeidsrechtelijke begeleiding bij M&A

transacties en advisering over internationale
beloningsplannen, medezeggenschap,
reorganisaties, diversiteit en global mobility.
Tevens begeleid je internationale bedrijven
met werknemers in Nederland met hun
dagelijkse HR vraagstukken, zowel op
juridisch, als ook op strategisch vlak. De focus
van kantoor Amsterdam richt zich op dit
moment met name op de sectoren
Technology, Science & Industry, Energy en
Financial Services.

Wie zoekt Pinsent Masons?

Pinsent Masons is op zoek naar een
talentvolle arbeidsrechtadvocaat met 4 tot 7
jaar werkervaring waarvan minimaal 4 jaar
opgedaan binnen de advocatuur. Je herkent
je in de kernwaarden, bent vakinhoudelijk
goed onderlegd, commercieel bewust en wil
een actieve rol spelen in het uitbouwen van
de Employment & Reward praktijk en Pinsent
Masons Amsterdam. Je vindt het leuk om in
multidisciplinaire teams te werken, bent
analytisch sterk en klantgericht. Je hebt een
internationale mindset en kan moeiteloos in
het Engels communiceren met cliënten en
collega’s. Je hebt verder een positieve
houding en de ambitie om verder te groeien.

https://www.pinsentmasons.com/what-we-do/your-people/employment-reward#2
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Robert Dicke
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Contact:
De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan DRB. Voor meer informatie over
de functie en Pinsent Masons kun je contact opnemen met Robert Dicke of Naomi Linder. Richt je
reactie, bij voorkeur per e-mail, aan info@drbgroep.nl.

Associate Employment & Reward


