Advocaat – Stagiair(e)
Houtzager Strijker is op zoek naar een advocaat-stagiaire Bouwrecht en Vastgoed. Ons
kantoor bestrijkt een breed veld van aandachtsgebieden. Van initiatief, ontwerp,
aanbesteding en uitvoering tot exploitatie en beheer van vastgoed beschikken onze
advocaten over de benodigde kennis om de klanten deskundig door (complexe)
vraagstukken en procedures te loodsen. Je werkt samen met een ervaren advocaat binnen
kantoor en na enige tijd bouw aan je eigen praktijk. Je adviseert, procedeert en acquireert.
Je bent succesvol door in een vroegtijdig stadium voor clienten en collega’s als
sparringpartner te fungeren. Binnen ons kantoor werk je op regelmatige basis samen met
andere advocaten en projectjuristen. Je deelt kennis, je staat open voor feedback en je
groeit en ontwikkelt je op persoonlijk en professioneel vlak.
Wie ben jij?
Je bent een out-of-the-box denker met een stevige dosis humor. Je beschikt over
uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels en je bent in staat
om op verschillende niveaus te communiceren. Je affiniteit met de bouw- en vastgoedsector,
bouwrecht met de verschillende (juridische) aspecten die in de bouw- en vastgoedsector een
rol spelen. De vaste klanten zijn vertegenwoordigd in verschillende branches, zoals
bouwuitvoering, bouwadvies en consultancy, bouwontwikkeling, overheid, zorg, onderwijs,
sport, vastgoedexploitatie en -handel, horeca en corporatiesector.
Om succesvol te zijn is het verder van belang dat je ondernemend bent en dat je:


Afgestudeerd bent en relevante stage-ervaring hebt.
 Affiniteit hebt met het bouw- en vastgoedrecht.
 belangstelling hebt voor acquisitie.
 een teamplayer bent die topprestaties wil leveren.

Waarom Houtzager Strijker?
Als beginnend professional kun je pas tot je recht komen in de juiste omgeving. De lat ligt
hoog, maar daar staat het volgende tegenover:




Jonge en uitdagende omgeving die volop in beweging is.
 Je werkt samen met hoogopgeleide, sociale en enthousiaste collega's.
Er worden uitstekende mogelijkheden geboden om jezelf verder te ontwikkelen en
door te groeien.
 Goede work-life balance.



Houtzager Strijker is groot genoeg om uitdagende opdrachten uit te voeren maar ook
klein genoeg om je mening te laten horen.
 Het succes van onze organisatie(cultuur) zorgt ervoor dat jij met plezier werkt.

Je kunt rekenen op een prikkelende en uitdagende sfeer en een kantooromgeving waarin je
kennis maakt met de commerciële kant van de advocatuur en inzicht krijgt in de wereld van
ondernemers.
Bedrijf
Houtzager Strijker biedt juridische begeleiding, advisering en geschilbeslechting ten behoeve
van high-end projecten en kwesties in de infra-,bouw- en vastgoedsector. Onze advocaten
en projectjuristen kijken over de grenzen van hun eigen specialisme heen om tot een
integraal advies of product te komen. Daarmee ondersteunen zij cliënten, zowel aan
opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde, in het bereiken van het beoogde succes.
Houtzager Strijker is gevestigd in Zeist en bedient cliënten in het hele land.
Solliciteren naar deze functie?
Uw sollicitatie, voorzien van CV, kunt u zenden aan philip@houtzagerstrijker.nl.

