Postadres Postbus 26

7150 AA Eibergen

Bezoekadres Kiefteweg 84

7151 NS Eibergen

Telefoon 0545 725 925
Fax 0545 725 926
website www.lefers-advocaten.nl
e-mail info@lefers-advocaten.nl

Lefers Advocaten is een kleinschalig advocatenkantoor in Eibergen, dat zich richt op letselschade en huurrecht. Vanuit het
principe dat je niet alles kunt weten van alles, maar wel alles van een paar rechtsgebieden, doen wij voor cliënten in voornamelijk
Oost-Nederland zaken op het gebied van letselschade en huurrecht. De cliënt staat centraal en mag rekenen op een professionele,
persoonlijke en snelle behandeling van zijn zaak. We regelen als het kan en procederen als het moet. Vanwege groei van onze
praktijk zoeken wij versterking.

Vacature

Advocaat medewerker (m/v)
op het gebied van letselschade en/of huurrecht
Waar
Lefers Advocaten, Eibergen

•
•

Wat
• Advocaat medewerker met minimaal 3 jaar ervaring
• 32-40 uur per week
• Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling
Jij bent
• Vrolijk
• Analytisch sterk
• Proactief
• Integer
• Stressbestendig
• Accuraat
• Klantgericht
• Zelfstandig
• Prioriteiten stellend
Wij vragen
• Afgeronde Beroepsopleiding Advocatuur, bij voorkeur
LSA lid of de bereidheid te specialiseren
• Perfecte beheersing van Nederlandse taal in woord en
geschrift
• Kennis van MS Office pakket en Basenet

Lefers Advocaten. Samen vooruit.

Aantoonbare affiniteit met letselschade en bereidheid te
specialiseren
Pré: goede beheersing van de Duitse en/of Engelse taal in
woord en geschrift

Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende baan, marktconforme arbeidsvoorwaarden, een plezierige werkomgeving met waardering
voor je kwaliteiten en inzet.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie en denk je te voldoen aan
het profiel? Kijk voor meer informatie over ons kantoor naar
onze website: www.lefers-advocaten.nl.
Stuur je gemotiveerde brief met CV naar Jan Lefers:
jan@lefers-advocaten.nl. Voor meer informatie over de
functie kun je ook contact met hem opnemen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.lefers-advocaten.nl

