
Levenbach advocaten zoekt 

gevorderde advocaat stagiaire/advocaat 
medewerker (m/v) corporate-commercial 
met focus op faillissementsrecht
Ons kantoor specialiseert zich op het gebied van corporate-commercial en heeft daarnaast een 
toonaangevend team op het gebied van faillissementsrecht. Wij staan (inter)nationale cliënten bij 
op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, arbeidsrecht, vastgoed en faillissementsrecht. Wij 
begeleiden transacties, adviseren en voeren procedures. Daarnaast worden onze advocaten 
veelvuldig aangesteld als curator in aansprekende faillissementen. Wij zijn lid van LawExchange 
International, een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke advocatenkantoren.

De sfeer bij Levenbach advocaten is informeel en er is een goede balans tussen werk en privé. 
Wij staan echter wel onvoorwaardelijk voor hoge kwaliteit.

Wij zijn op zoek naar een advocaat die
 > origineel is en een goed gevoel voor humor heeft;
 > een goede beheersing heeft van het Nederlands 

en Engels in woord en geschrift;
 > zich graag verder wil ontwikkelen op het gebied 

van het commerciële ondernemingsrecht en 
faillissementsrecht in brede zin;

 > bereid is aangesteld te worden als curator.

Wij bieden je
 > volop mogelijkheden om jezelf te 

ontwikkelen waaronder het volgen van 
een Grotius-specialisatieopleiding;

 > kantoor op steenworp afstand van het Vondelpark;
 > informele en prettige sfeer;
 > goede arbeidsvoorwaarden.

 > eerste schriftelijke ronde aan de hand van ingezonden CV, motivatie, cijferlijsten, 
(stage)beoordelingen en eventuele publicaties.

 > vervolgens zullen in twee aparte rondes gesprekken plaatsvinden met advocaten en 
medewerkers van kantoor. Wij laten van tevoren weten met wie het gesprek zal zijn. Het eerste 
gesprek zal een kennismakinggesprek zijn waarbij wij wat meer vertellen over ons en jij wat 
meer over jezelf en jouw motivatie. Bij het tweede gesprek ligt de nadruk meer op professionele 
vaardigheden en jouw toekomstige rol binnen kantoor.

 > vaak zijn twee gesprekken voldoende voor ons om een goed beeld te vormen, maar we vinden 
het belangrijk dat je ook kennis maakt met een aantal toekomstige collega’s. Goede en fijne 
samenwerking vinden wij heel belangrijk. De derde ronde bestaat dan ook uit een lunch of 
borrel met toekomstige collega’s.

 > als laatste, als wij beiden enthousiast zijn, sluiten wij af met een arbeidsvoorwaardengesprek.

Wij streven ernaar om de procedure binnen vier weken te hebben doorlopen. Indien deze periode 
om wat voor reden dan ook langer gaat duren informeren we je hier tijdig over. 

Graag ontvangen wij jouw CV, motivatie, cijferlijsten, (stage)beoordelingen en eventuele 
publicaties per e-mail via carriere@levenbach.nl 

Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met Daniël Sjouke via 020-6646511.
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