
 

 

Vacature: Secretaresse Litigation/Procesrecht 

 

Florent is op zoek naar een secretaresse Litigation. In deze rol ondersteun je proactief de 

praktijk van twee partners. Dit organiseer je dusdanig dat de advocaten zich kunnen richten 

op hun inhoudelijke werk. Het team opereert in aansprekende zaken bij de 

Ondernemingskamer, de civiele rechter en in arbitrage. Krijg jij energie van het aanbrengen 

van orde en structuur in complexe processen en het ontzorgen van anderen? Lees dan 

verder. 

Als secretaresse voor de praktijkgroep Litigation ben je veelvuldig betrokken bij complexe 

zaken waarin meerdere procedures, soms procedures in procedures, spelen. Je hebt 

daardoor contact met veel verschillende partijen. Het zit in jouw aard om gestructureerd en 

grondig te werken, zodat je in dossiers altijd weet wat de laatste stand van zaken is. In deze 

spilfunctie ben je stressbestendig, klantgericht en heb je oog voor detail. 

Dit ga je doen 

Op dagelijkse basis beheer je digitale dossiers en bewaak je de (administratieve) procedures. 

Je ondersteunt bij de opmaak en indiening van processtukken, bewaakt termijnen en neemt 

verantwoordelijkheid in de cliëntenacceptatie/administratie. Verder verwerk je inkomende 

en uitgaande stukken. Minstens zo belangrijk is het agendabeheer. Je signaleert deadlines, 

mogelijke knelpunten en attendeert de partners daar tijdig op en doet concrete voorstellen 

om het werk soepel te laten verlopen. Verder organiseer je besprekingen, boek je reizen en 

stuur je de werkstudenten aan die het secretariaat bij bijvoorbeeld repro ondersteunen. Ten 

slotte ben je zeer goed thuis in MS Office en draai jij voor een goede PowerPoint presentatie 

je hand niet om. 

 Emille Buziau (advocaat): “Een goede secretaresse houdt de rest van 

het team scherp door ontwikkelingen te zien aankomen en concrete 

vervolgstappen voor te stellen. Hij of zij is daadkrachtig en leergierig, 

maar kan ook relativeren en wordt niet snel nerveus.” 

Wie zoeken wij? 

We zoeken een collega die proactief is en sterk in plannen en organiseren, prioriteiten stellen 

en anticiperen op verwachte werkzaamheden. Je signaleert mogelijke knelpunten en 

handelt hiernaar. Daarbij ben je niet bang tijd te claimen van collega’s. Je bewaart kalmte, 

ook als de druk toeneemt. Voor een prettige samenwerking zoeken we iemand met een 

energieke persoonlijkheid en oplossingsgerichte mentaliteit.  

Het team 

Het Litigation-team bestaat per 1 januari 2022 uit drie partners, een senior advocaat-

medewerker, zeven advocaat-medewerkers en drie advocaat-stagiairs. Het team opereert 

in aansprekende zaken, voor nationale en internationale cliënten, bij de 

Ondernemingskamer, voor de civiele rechter en in arbitrage. Een aantal advocaten fungeert 

daarnaast als door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker, beheerder van 

aandelen of vereffenaar. Je werkt tevens samen met de secretaresses van Litigation, de 

andere praktijkgroepen en de werkstudenten. De werkwijze binnen Florent laat zich 

kenmerken als flexibel, open en persoonlijk, en oplossingsgericht. Er wordt hard gewerkt en 

veel gelachen.  

 

 



 

 

Wat vragen wij? 

✓ Een afgeronde hbo- of wo-opleiding in een passende richting 

✓ Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de advocatuur  

✓ (Enige) kennis van de procesrechtpraktijk 

✓ Iemand die nieuwsgierig, zelfstandig, communicatief sterk en kwaliteitsgericht is 

✓ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift 

Wat bieden wij? 

✓ Salaris passend bij jouw kennis en ervaring  

✓ 32 tot 40-urige werkweek 

✓ Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 25 vakantiedagen op fulltime basis, 

deelname aan onze pensioenregeling en een lunchvergoeding 

Over Florent 

Florent is een corporate boutique. We hebben de specialismen M&A, Litigation en Insolventie 

& Herstructurering in huis. Daarnaast hebben we advocaten die gespecialiseerd zijn in 

Vastgoed- en Omgevingsrecht. Florent is trusted advisor van haar cliënten. Wij leveren 

juridisch advies op topniveau, in een persoonlijke setting en tegen concurrerende tarieven. 

We vinden dat je op je advocaten mag blijven rekenen. Daarom blijven we aan boord, bij 

elke stap. Van start-up tot investeringsronde, van overname tot litigation en van financiële 

tegenwind tot exit.  

 

Interesse? 

Je motivatiebrief met Curriculum Vitae kun je richten aan Merel Brouwer 

(HR Officer): hr@florent.nl. 

 

Eerst nog vragen? 

Meer informatie over onze collega’s en het kantoor vind je hier. Voor meer 

informatie over deze vacature kun je terecht bij Emille Buziau (advocaat): 

emille.buziau@florent.nl of +31 6 4355 0133. 

 

 

Sollicitatieprocedure 

 

 

https://www.spielwork.com/bedrijven/florent/

