
Wij zoeken toptalent! 

Toptalent zit wat ons betreft niet per se in hoge cijfers (al is dat zeker niet verkeerd). 
We zoeken vooral de gedrevenheid, durf en innovatie die past bij het DNA van ons 
kantoor. 

Over ons – wat is dat DNA dan? 

De Roos Advocaten is een uniek advocatenkantoor. Wij zijn een open en flexibele 
organisatie. We richten ons op bedrijven met nieuwe business modellen, liefst met 
een duurzame missie. Ondernemerschap wordt bij ons sterk gestimuleerd. We zijn 
in 2011 met een klein team van advocaten gestart die het anders en slimmer wilden 
doen. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een kantoor met 30+ advocaten. Velen zijn 
afkomstig van de Zuidas, maar wij halen ook talent rechtstreeks uit de 
collegebanken. Inmiddels hebben wij 6 secties: Financieel recht, Intellectueel 
Eigendomsrecht, Privacyrecht, Ondernemingsrecht, Dispute Resolution en 
Arbeidsrecht. 

We zijn op ons best als de regels (nog) niet zijn bijgewerkt aan de maatschappelijke 
realiteit. Wij helpen innovators bij investeringstrajecten, overnames en 
internationale uitrol. Verder vinden wij maatschappelijk betrokkenheid belangrijk. 
Wij werken onder meer voor jonge inspirerende bedrijven. 

Wij zoeken 

• gedreven, leergierige toptalenten; 
• die een Masteropleiding Financieel Recht volgen of hebben afgerond; 
• affiniteit met tech, innovatie en ondernemerschap is een pre; 
• die gedurende 2 tot 4 maanden minimaal 32 uur per week beschikbaar zijn. 

Wij bieden 

• een échte & leerzame kijk binnen de organisatie; 
• leerzame dossiers en interessante cliënten; 
• sterke begeleiding & feedback door ervaren advocaten; 
• unieke sfeer, kantooruitjes en -borrels, sportdagen, kerstfeesten en leuke 

collega’s; 
• iedere dag een verse huisgemaakte lunch van topchef Jaap. 

Jouw werkzaamheden 



• Meewerken in dossiers in de ruimste zin; 
• Bijwonen van verschillende client meetings en calls; 
• Meedenken over strategie en aanpak; 
• Meekijken bij legal counsel werkzaamheden; en 
• Meedoen met alle kantoorevents/borrels. 

Geïnteresseerd? 

Mail je (korte) motivatiebrief met je CV naar Roy van den Heuvel. 

roy.van.den.heuvel@deroosadvocaten.nl 

Wij streven naar een diverse werkomgeving. Wij geloven namelijk dat we met een divers 
team, vol verschillen in ervaring, kennis en cultuur, tot de beste ideeën en inzichten 
komen. 

 


