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CARIBISCHE
CARRIÈRE?
ADVOCAAT
MEDEWERKER
Ter versterking van ons team op Bonaire zijn wij op zoek naar een gedreven en ondernemende nieuwe collega met hart
voor de zaak die ons wil ondersteunen bij het voortzetten van de groei binnen een ambitieuze en dynamische organisatie.
Onze voorkeur gaat uit naar een collega die kennis heeft van de lokale cultuur en markt.
Profiel:
• Afgeronde universitaire rechtenstudie;
• Afgeronde beroepsopleiding advocatuur;
• Minimaal 5 jaar (brede) ervaring binnen
de advocatuur;
• Aantoonbare ervaring met bestuursrecht
strekt tot aanbeveling;
• Goede communicatieve en
uitdrukkingsvaardigheden;
• Representatieve en professionele
uitstraling;
• Sterk analytisch denkvermogen;
• Proactief, initiatiefrijk en een
commerciële en flexibele instelling;
• Samenwerkingsgericht, maar ook in
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staat om zelfstandig te werken;
Markt- en servicegerichte instelling;
Uitstekende beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal, bij
voorkeur ook Spaans en/of Papiaments;
Voldoening halen uit het overtreffen van
de verwachtingen van onze klanten;
Gemotiveerd zijn in persoonlijke groei
en in de ontwikkeling van ons kantoor.

Wij bieden:
• Uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden;
• Een prettige, informele en tegelijkertijd
professionele werksfeer met collega’s

HBN Law (sinds 1938) is het oudste en meest toonaangevende advocatenkantoor in de regio. Dit hebben we bereikt door altijd weer te vernieuwen en
ambitieus te blijven. Om voor onze cliënten nu en in de toekomst het cruciale
verschil te blijven maken investeren we doorlopend in onze actuele juridische
kennis, in de kwaliteit van onze dienstverlening en in nieuw talent.

die passie voor het vak hebben, die
pragmatisch en oplossingsgericht werken
en tevens gedreven zijn om voor onze
klanten het optimale resultaat te boeken;
• Voldoende gelegenheid om jezelf
te ontwikkelen en het beste uit jezelf
te halen.
Ben jij de enthousiaste advocaat
medewerker naar wie wij op zoek zijn?
Stuur dan je motivatiebrief inclusief je CV
naar: hrm@hbnlaw.com of bel voor meer
informatie naar: +5999 434 3300.
Voor verdere informatie over ons kantoor,
bezoek onze website www.hbnlaw.com

