
 

Weebers Vastgoed Advocaten N.V. is op zoek naar jou! 
 
Advocaat vastgoedrecht 
 
Ben jij die advocaat met ervaring in het civiele vastgoedrecht? Zijn het opstellen en 
beoordelen van onder andere koop-, ontwikkel- en/of realisatie overeenkomsten voor jou 
een fluitje van een cent? Ben je in staat om op zowel juridisch als commercieel vlak op een 
probleemoplossende manier mee te denken met cliënten? 
Omdat commercieel vastgoed steeds meer in ondernemingsvorm wordt verhandeld of 
getransformeerd en vanwege de toenemende drukte in de transactiepraktijk is Weebers 
Vastgoed Advocaten N.V. op zoek naar een medior advocaat gespecialiseerd in het 
vastgoed-/contractenrecht en met belangstelling voor het ondernemingsrecht. 
 
Wie zijn wij? 
Weebers Vastgoed Advocaten N.V. is een niche advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in 
het verlenen van hoogwaardige juridische dienstverlening aan partijen die actief zijn in het 
middensegment en de top van de vastgoedmarkt. Onze missie is om door middel van 
samenspel het beste resultaat te bereiken voor onze cliënten en waar mogelijk ook voor de 
maatschappij, de economie en de rechtstaat. Binnen ons kantoor staan de waarden 
ondernemerschap, creativiteit en samenwerking hoog in het vaandel. Daarnaast wordt er 
ruimte gemaakt voor persoonlijke ontwikkeling, zodat je ook uit jezelf het beste resultaat 
naar boven kan halen. 
 
Wie ben jij? 

• Je hebt de opleiding Rechtsgeleerdheid (LLM) afgerond. 

• Je hebt (ruime) ervaring als juridisch medewerker of advocaat. 

• Je hebt een passie voor (vastgoed)contracten en affiniteit met ondernemingsrecht. 

• Je bent eerlijk en integer en je hebt een intrinsieke liefde voor het recht. 

• Je bent creatief en denkt ‘out of the box’. 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden met een focus op dienstverlening. 

• Je hebt commercieel inzicht en gevoel voor ondernemerschap. 
 
Wat hebben wij jou te bieden? 

• Een baan met veel verantwoordelijkheid en afwisseling. 

• Goede arbeidsvoorwaarden. 

• Veel ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. 

• Samenwerken in een gedreven en enthousiast team. 
 
Hebben we jouw interesse gewekt en wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw 
motivatiebrief en CV naar: info@vastgoed-advocaten.nl. Bij eventuele vragen kun je ons 
bellen en vragen naar Onno Tacoma (040 – 212 04 00). 


