VACATURE ADJUNCT-SECRETARIS/BUREAUDIRECTEUR
De orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant (ZWB), hierna ‘orde’, zoekt
vanwege het vertrek van de huidige adjunct-secretaris/directeur per oktober 2022 een:
adjunct-secretaris/directeur, voor 32-40 uren per week
ervaring als advocaat in de advocatuur is een vereiste
De adjunct-secretaris/directeur werkt samen met en geeft leiding aan een enthousiast en positief
team bestaande uit stafjuristen en staf en administratief medewerkers (6 personen). Daarnaast
werkt de adjunct-secretaris/directeur nauw samen met de deken en de leden van de raad van de
orde bij het houden van toezicht in ruime zin op de in het arrondissement gevestigde advocaten.
Sinds enige tijd is de organisatie van het toezicht op de advocatuur volop in beweging. De
standpunten daarover verschillen nogal. De adjunct-secretaris/directeur volgt onder meer deze
ontwikkelingen op de voet en zit daarbij op de voorste rij.
Uw kwaliteiten zijn:
•
•
•
•
•
•
•

diplomatiek;
integer en betrouwbaar;
duidelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
een hart voor de advocatuur én de rechtzoekende;
zelfstandig en accuraat kunnen werken;
verbinder en teamplayer;
kennis van bestuursrechtelijke handhaving en tuchtrechtelijk (advocatuurlijk) toezicht.
DE ORDE

De orde wordt gevormd door alle in het arrondissement kantoor houdende advocaten. De orde
wordt bestuurd door de raad van de orde. De voorzitter van de raad is de deken. De raad van de orde
en de deken worden ondersteund door het bureau van de orde. De deken en raad van de orde
worden ondersteund door een bureau met in totaal 6 medewerkers.
WIJ BIEDEN
De orde biedt u:
•
•
•
•

een prettige en professionele werkomgeving;
gevarieerde werkzaamheden;
goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden;
ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Het betreft een functie voor een periode van één jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast
dienstverband.

INFORMATIE EN SOLLICITATIEGEGEVENS
Inlichtingen over de inhoud van de werkzaamheden en de functie kunnen worden ingewonnen bij:
mr M.A.M. Rademaker via 076-5205415.
Uw schriftelijke sollicitatie (motivatie en CV) kunt u, uiterlijk tot 7 juni 2022, richten aan raad van de
orde van advocaten ZWB via rademaker@advocatenorde-zwb.nl. Sollicitaties ontvangen na 6 juni
2022 worden niet meer in behandeling genomen.
De sollicitatieprocedure bestaat, na een eerste selectie op basis van ingekomen schriftelijke reacties,
uit twee gespreksronden, waarvan de eerste naar verwachting zal plaatsvinden in de tweede helft
van juni 2022. Een (zelf) assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Gevraagd
zal worden naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

