
 

 
 

Vacature Advocaat-medewerker/vennoot Vastgoedrecht  

Bedrijfsprofiel 
BENK Advocaten is een ambitieus advocatenkantoor met een groeiende praktijk, bestaande uit een 
team van 8 advocaten en juristen, faillissementsmedewerkers en ondersteuning. We richten ons op 
de ondernemers van Noord Nederland en ondersteunen niet alleen grote ondernemingen en 
instellingen als cliënt, maar ook het MKB. We voelen ons betrokken bij onze cliënten, leveren werk op 
kwalitatief hoog niveau en zorgen ervoor dat onze bereikbaarheid goed is. We werken hard, maar wel 
op een plezierige manier, met een gezond evenwicht tussen werk en privé. 
 
Functieomschrijving 
Wij willen ons team op korte termijn versterken met een advocaat-medewerker/vennoot 
Vastgoedrecht, of gespecialiseerd in andere aan vastgoed gerelateerde rechtsgebieden zoals 
bestuursrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht, die tevens leiding kan geven aan de vastgoedrecht-
sectie. Vanwege de ambities van ons kantoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste kantoorgenoot, 
die tevens de ambitie heeft om toe te treden tot de maatschap en samen met ons wil bouwen aan het 
kantoor van de toekomst.   
 
 Je adviseert cliënten over hun juridische positie en over te nemen stappen en voert, indien gewenst, 

procedures. 
 Je draagt bij aan de uitvoering van de kwaliteitszorg zoals die door de Nederlandse Orde van 

Advocaten is voorgeschreven. 
 Je bent actief op het gebied van relatiebeheer en acquisitie. Daarbij kun je o.a. denken aan het 

actief ontwikkelen en uitvoeren van kantoor- en sectiebeleid, het bezoeken van relevante 
netwerkbijeenkomsten, het geven van lezingen en het schrijven van artikelen.  

 Je geeft leiding aan de vastgoedrecht-sectie. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
 Je hebt je al gespecialiseerd in een voormeld relevant rechtsgebied of bent bereid tot specialisatie. 
 Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en bent daarmee in staat problemen vanuit 

verschillende invalshoeken te bekijken. Daarbij ben je in staat hoofdzaken en bijzaken van elkaar te 
onderscheiden en een onafhankelijk advies aan je cliënt te geven. 

 Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed en helder uitdrukken. 
 Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk, aantoonbare wetenschappelijke interesse 

strekt tot aanbeveling. 
 Je hebt ervaring met netwerken, een sterk commercieel inzicht, aanwezigheid van een bestaand 

netwerk en wellicht een eigen praktijk is een pré.   
 Je ziet welke ontwikkelingen in de markt gaande zijn en hebt een duidelijke visie op de toekomst. 
 Je bent in staat om leiding te geven en gewend om zelfstandig beslissingen te nemen, 

verantwoordelijkheid te dragen, maar ook in teamverband goed te functioneren. 
 Je hebt hart voor het Noorden. 

 
Wat bieden wij? 
 Een informele, prettige werksfeer met betrokken collega’s 
 De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, zowel als advocaat en als ondernemer 
 De mogelijkheid mee te denken en mee te beslissen over de toekomst van de organisatie 
 Een goede balans tussen werk en privé 



 

 De mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken 
 Een marktconform inkomen 
 Na gebleken geschiktheid wordt toetreding tot de maatschap beoogd, met goede financiële 

vooruitzichten. 

Herken jij jezelf in het bovenstaande? Dan nodigen we je uit om te reageren en ons een motivatiebrief 
met cv toe te sturen. Hiervoor hanteren wij geen sluitingsdatum. Uiteraard behandelen we alle 
sollicitaties strikt vertrouwelijk. 
 
Je kunt je brief richten aan:                    
 
BENK Advocaten 
t.a.v. mw. L.M.R. Milosevic 
Postbus 9420, 9703 LP Groningen 
management@benkadvocaten.nl 
 
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mr. B.F.M. 
Kievitsbosch.  
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