wij hebben een vacature voor een

Advocaat Medewerker
Financieel Toezichtrecht

Finnius zoekt:

Finnius biedt:

Een advocaat medewerker met brede ervaring (4-12 jaar) op
het gebied van het financieel toezichtrecht. De persoon die
wij zoeken is energiek, wordt gedreven door passie voor dit
rechtsgebied en deinst niet terug voor alle nieuwe
ontwikkelingen die zich daarin voordoen. Ben jij ook
ondernemend en daadkrachtig? Neem je verantwoordelijkheid
in dossiers? Ben je inhoudelijk sterk en pragmatisch als dat
nodig is? Dan pas je goed in ons hechte team.

Finnius is:
Een succesvol en gerenommeerd nichekantoor in Amsterdam
dat zich helemaal toelegt op het financieel toezichtrecht.
Finnius heeft nationale en internationale cliënten in zowel
de advies-, transactie- als procespraktijk. Wij zijn helder,
specialistisch en betrokken in ons werk en we pakken zaken
oplossingsgericht aan. We verdiepen ons in de cliënt en
hebben zo veel langdurige, waardevolle relaties opgebouwd.
We bestaan dit jaar tien jaar en zijn uitgegroeid tot een van de
grootste toezichtteams in Nederland.

Een uitdagende en stimulerende werkomgeving voor
ambitieuze advocaten in een setting met weinig hiërarchie.
Finnius bestaat uit een hecht team van gedreven en betrokken
collega’s die plezier hebben in hun werk. Het zorgen voor een
ontspannen werkomgeving en ‘team spirit’ staat hoog in ons
vaandel. We waarborgen dat zaken volle aandacht krijgen, wat
betekent dat we met regelmaat selectief zijn in het aannemen
van nieuwe zaken. Bij Finnius wordt veel waarde gehecht aan
de ontwikkeling van medewerkers, een prettige relatie met
cliënten, en de samenwerking binnen kantoor. Bij Finnius is
bovendien naast ambitie voor het werk, ook zeker voldoende
ruimte voor ambitie op het persoonlijk vlak. Uiteraard
hanteert Finnius marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Reageren?
Reacties op deze vacature kunnen worden gericht aan onze
office manager Coreine de Boer (coreine.de.boer@
finnius.com). Een korte verkenning als eerste stap kan ook.
Stuur in beide gevallen graag een CV mee. Voor een nadere
toelichting op de vacature kan contact worden opgenomen met
Rosemarijn Labeur.

Meer informatie over ons team en kantoor
kan gevonden worden op www.finnius.com

