
SCHOLTENS ADVOCATEN TE EMMELOORD 

Wij zijn een regionaal opererend advocatenkantoor dat voor veel ondernemers in de regio Noordoostpolder-

Urk en omliggende gemeenten het vaste aanspreekpunt is voor vrijwel alle juridische kwesties waar zij mee in 

aanraking komen. Door onze kennis van de klant, zijn branche en de lokale omstandigheden kunnen we snel 

en goed adviseren en waar nodig procederen.

Binnen ons team is er ruimte voor een ondernemende en gedegen civiel jurist.

ONDERNEMENDE ADVOCAAT-MEDEWERKER 
VOOR DE MKB-PRAKTIJK M/V

JOUW PROFIEL

• Een praktische instelling, klantgericht en 

communicatief vaardig; kortom iemand die 

vanuit zijn eigen ondernemerschap de taal van 

de ondernemer spreekt; 

• Werkervaring op het gebied van Arbeidsrecht, 

Contractenrecht en Ondernemingsrecht, en 

bij voorkeur ook op het gebied van Huur- en 

Vastgoedrecht;

• Een netwerker, die ook met plezier zijn of haar 

kennis deelt, zowel schriftelijk als in de vorm van 

kennissessies;

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden.

 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN

We bieden een zeer afwisselende en zelfstandige 

functie. Naast de vele vaste klanten die het kantoor 

inmiddels heeft krijg je alle ruimte om je eigen 

klantenkring op te bouwen en mee te werken aan 

de uitbouw van onze zelf ontwikkelde producten, 

te weten De Juridische Bedrijfsscan en ons Juridisch 

MKB-abonnement. Daarnaast zijn er goede 

mogelijkheden voor (mede)ondernemerschap. 

Verder bieden wij, naast de gebruikelijke 

arbeidsvoorwaarden:

• Een professioneel, goed georganiseerd en 

geoutilleerd kantoor;

• Een plezierige, no-nonsense werksfeer met 

aandacht voor de individuele wensen en 

behoeften;

• Ruime scholings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden.

VERDERE INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Voor meer informatie over ons, onze werkwijze 

en ons kantoor verwijzen we je naar onze website 

www.scholtensadvocaten.nl

Inhoudelijke informatie over de functie kan 

ingewonnen worden bij mr. H.K. Scholtens, te 

bereiken op 06 - 53 549 493.  

De sollicitatieprocedure is uitbesteed aan 

DZ & Partners. Een CV met motivatie kan gericht 

worden aan m.zoodsma@dzenpartners.nl


