
 

 

Vacature: (Senior) Advocaat-Medewerker Corporate Litigation 

 

Florent is op zoek naar een (Senior) Advocaat-Medewerker Corporate Litigation. In deze rol 

werk je in complexe grote en middelgrote litigieuze zaken, met een focus op het 

ondernemingsrecht en in mindere mate het verbintenissenrecht. Past dit bij jou én ben je 

zelfstandig, pragmatisch en klantgericht? Lees dan verder. 

Als (Senior) Advocaat-Medewerker bij Florent werk je in grote zaken samen met een partner 

op strategisch niveau en ben je in de lead voor de dagelijkse behandeling met veel 

cliëntcontact. Je hebt een belangrijke rol in de begeleiding en aansturing van jongere 

advocaten. Vakinhoudelijke kwaliteit, grondigheid en nieuwsgierigheid zijn vanzelfsprekend. 

Omdat je in middelgrote zaken verantwoordelijk bent voor een goed eindresultaat voor de 

cliënt, weet je je analytische vaardigheden proactief te combineren met een oplossings-

gerichte insteek.  

Dit ga je doen 

Voorbeelden van zaken waarin je gaat werken zijn: bijstand aan de RvT van een grote 

zorginstelling in discussie met een curator over aansprakelijkheid; verdediging van de 

voormalig CEO van een beursgenoteerd bedrijf tegen massaschadeclaims met 

internationale aspecten; leggen van bewijsbeslag en vorderen van inzage in kort geding; 

post M&A litigation, vraagstukken over misleidende informatie, causaliteit en schade. Daarbij 

zijn jouw contactpersonen doorgaans de ondernemer, betrokken bestuurders of 

toezichthouders zelf en in sommige gevallen inhouse juristen. In de grotere zaken zul je met 

diverse partijen, ook internationaal, schakelen en vraagt onderlinge afstemming met 

bijvoorbeeld medegedaagden jouw aandacht. In middelgrote zaken zijn de lijnen vaak kort 

en ben jij verantwoordelijk. 

Wie zoeken wij? 

Vanwege de verantwoordelijkheid die bij deze functie komt kijken dien je stevig in je 

schoenen te staan, ook in jouw verhouding tot de cliënt. Je onderzoekt actief alternatieven 

en creatieve routes. Je realiseert je dat een zaak om de feiten draait en streeft ernaar deze 

goed in het vizier te krijgen om in verschillende scenario’s wendbaar te zijn. Je bent een 

volwaardige sparringpartner, prettig in de omgang en je hebt oog voor je omgeving. 

Het team 

Het Litigation-team bestaat uit drie partners, zes advocaat-medewerkers en drie advocaat-

stagiairs. Er wordt op een open en prettige manier samengewerkt. Je werkt samen met de 

partners of behandelt zaken zelfstandig met alle ruimte voor afstemming. Het team opereert 

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

kamer, 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 ook samen met andere secties, voornamelijk Corporate/M&A en 

Insolventie. De werkwijze binnen Florent laat zich kenmerken als flexibel, hands-on en 

persoonlijk. 

Wat vragen wij? 

✓ Minimaal 6 jaar ervaring met ondernemingsrechtelijke en mogelijk commerciële 

geschilbeslechting 

✓ Gedegen basiskennis van boek 6 BW 

✓ Een afgeronde specialisatieopleiding 

✓ Analytisch, strategisch, initiatiefrijk, teamplayer, groot verantwoordelijkheidsgevoel 

✓ Ervaring met de begeleiding van jongere advocaten 

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



 

 

Wat bieden wij? 

✓ Salaris passend bij jouw kennis en ervaring & een aantrekkelijke bonusregeling 

✓ 40-urige werkweek 

✓ 28 vakantiedagen op fulltime basis 

✓ Veel opleidingsmogelijkheden 

✓ De mogelijkheid om in teamverband in spraakmakende zaken te werken 

Over Florent 

Florent is een corporate boutique die zich focust op ondernemingsrecht. We hebben de 

specialismen M&A, Litigation en Insolventie & Herstructurering in huis. Daarnaast hebben we 

advocaten die gespecialiseerd zijn in Vastgoed- en Omgevingsrecht. We blijven aan boord, 

bij elke stap. We vinden dat je op je advocaten mag blijven rekenen. Van start-up tot 

investeringsronde, van overname tot litigation en van financiële tegenwind tot exit. Met 

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

 

Interesse? 

Je motivatiebrief met Curriculum Vitae kun je richten aan Emilie Talsma (HR 

manager): emilie.talsma@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 

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

 

 

Sollicitatiepoces 

 

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

