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www.lefers-advocaten.nlLefers Advocaten. Samen vooruit.

Lefers Advocaten is een gespecialiseerd 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 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 voortdurende groei van onze praktijk 
zoeken wij versterking. 

 Vacature

Juridisch medewerk(st)er/
advocaat-stagiaire letselschade
Waar 
Lefers Advocaten, Eibergen

Wat 
• Juridisch medewerk(st)er
• 40 uur per week
• Startersfunctie (tijdelijk)

Functie
Je bent het aanspreekpunt voor de cliënt op het gebied van 
zijn of haar zaak. Je weet wat er speelt. Je ondersteunt de 
advocaten en werkt zelfstandig aan dossiers voor slachtoffers 
(of nabestaanden) van verkeersongevallen, beroepsziekten, ar-
beidsongevallen of medische fouten. Bij gebleken geschiktheid 
is het doorstromen naar de functie van advocaat-stagiaire de 
intentie.

Jij bent
• Vrolijk
• Flexibel
•  Secuur
•  Stressbestendig
•  Accuraat 
•  Klantgericht
•  Zelfstandig
•  Prioriteiten stellend

Wij vragen
•  Perfecte beheersing van Nederlandse taal in woord en 

geschrift
•  Kennis van MS Office pakket. 
•  Aantoonbare affiniteit met letselschade en de Achterhoek
• Pré: goede beheersing van de Duitse en/of Engelse taal in 

woord en geschrift

Wij bieden 
Een uitdagende en afwisselende baan, marktconforme arbeids-
voorwaarden, winstdeling, 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 en cijferlijst naar Larissa 
Ormel: larissa@lefers-advocaten.nl. Voor meer informatie 
over de functie kun je ook contact met haar opnemen. 
Jouw reactie ontvangen we graag vóór 15 januari 2020. Ook stu-
denten die in de laatste fase van hun opleiding zitten worden 
uitgenodigd om te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


