Van Traa zoekt advocaat-medewerker Transport & Logistiek en Internationale Handel
Voor onze praktijkgroep Transport & Logistiek en Internationale Handel zijn we op zoek naar een
ervaren advocaat die affiniteit heeft met het transportrecht en/of internationale handel en beschikt
over minimaal 6 jaar werkervaring in de procespraktijk.
Wie zijn wij?
Spraakmakende schades, omvangrijke contracten, veel betrokken partijen, grote belangen en vaak
internationale componenten: dat is dagelijkse kost bij Van Traa. Een variëteit aan onderwerpen
komt voorbij, waarbij te denken valt aan stormschades, vliegrampen, handelsgeschillen, product
recalls, aanvaringen, brandschades, instortingen en vastgehouden containers. Deze, maar ook vele
andere complexe en uitdagende zaken behandelt Van Traa .
Onze expertise op het gebied van vervoer, internationale handel, verzekering & aansprakelijkheid
is al sinds 1898 een begrip en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Van Traa geldt als
marktleider op deze gebieden en wordt bij veel toonaangevende zaken betrokken. Tot onze
cliënten behoren onder meer (beursgenoteerde) bedrijven, (beurs-)verzekeraars, handelshuizen en
logistieke dienstverleners.
De advocaten van Van Traa staan met beide benen op de grond, vinden persoonlijk contact met de
cliënt belangrijk en hechten waarde aan een professionele en plezierige werksfeer.
De advocaat die wij zoeken heeft plezier in de behandeling van complexe zaken en weet hoe voor
de cliënt een optimaal resultaat te behalen. Daarnaast stelt jouw ondernemerschap je in staat
binnen enkele jaren een eigen netwerk te creëren.
Wat mag je van ons verwachten?
Het werken bij Van Traa biedt jou een inspirerende omgeving met een uitdagende (advies- en
proces)praktijk waarin je enerzijds mag meewerken in grote (inter)nationale zaken en anderszijds
de ruimte en ondersteuning krijgt voor je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij
bieden een plezierige en informele werkomgeving met 60 betrokken collega’s die een hecht team
vormen. We werken hard en op hoog niveau, maar we streven tegelijk naar een gezonde balans
tussen werk en privé. Daarnaast bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wat verwachten wij van jou?
·

Minimaal 6 jaar relevante ervaring als advocaat;

·

Gedreven, creatief en cliëntgericht;

·

Juridische kwaliteit en scherpzinnigheid;

·

Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden (Nederlands en Engels);

·

Evenwichtig, integer en initiatiefrijk;

·

Organisatorisch en planmatig sterk;

·

Een enthousiaste en nuchtere teamplayer.

Enthousiast geworden?
Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met Leendert van Hee, advocaat en
partner Transport (hee@vantraa.nl) of Willem Jan Makkinga, directeur (makkinga@vantraa.nl of
06 11 95 18 87).
Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet, na ontvangst van jouw CV en motivatie laten we snel van
ons horen.

