BEN JIJ ONZE NIEUWE TOPADVOCAAT?
Cor Merx Legal Services
Front Street # 35
SinW Maarten

Cor Merx Legal Services zoekt een advocaat-medewerker tevens - mogelijk - opvolger
Omdat wij blijven groeien, zoeken we een advocaat-medewerker met 3 tot 5 jaar ervaring, met
maatschappelijk en sociale vaardigheden die de kennis van- alleen - de wet overstijgen.
Over Cor Merx Legal Services
Cor Merx Legal Services is een advocatenkantoor dat gevestigd is op Sint Maarten (de voormalige Nederlandse Antillen). Ons kantoor is toonaangevend in Strafzaken, Bestuurszaken en Civiele
zaken en heeft een duidelijke focus en een heldere visie, te weten: “Goed geformuleerd beleid, leidt
tot kwaliteit”. Momenteel bestaat ons kantoor uit een advocaat en twee medewerkers.
Ons kantoor kent geen hiërarchische structuur en geen duidelijke afgrenzing van afdelingen/
secties per rechtsgebied. Wij geloven dat mensen vooral maatschappelijk betrokken dienen te zijn
en goed in hun vel moeten zitten om goed werk te leveren. Daarbij is voor ons van belang dat elke
advocaat - maar ook elke medewerker -zoveel als mogelijk die werkzaamheden oppakt waar zijn
of haar bijzondere interesse ligt.
Het resultaat is ondeelbaar en daarom het product van ons allen
Het kantoor verzorgt de reguliere werkzaamheden van een advocatenkantoor, zoals adviseren
en procederen en het begeleiden van cliënten bij hun problemen. Dat laatste met name in de
incassosfeer waar regelingen meer aan de orde zijn dan procederen. Wanneer dit je aanspreekt, kun
je hier als advocaat ook een rol in spelen.
In de rol van advocaat-medewerker krijg jij als advocaat naast reguliere advocatuurwerkzaamheden dan ook de kans zelfstandig te onderhandelen over regelingen binnen onze “grote”
incassoportefeuille, waarbij sociaal-maatschappelijke vaardigheden soms een belangrijkere rol
spelen dan hoogwaardig juridisch inzicht.
Wij bieden:
• Samenwerking binnen een hecht team van bevlogen collega’s in een informele sfeer
• Een boven marktconforme honorering en uiteraard gebruik van een mobiele telefoon en laptop
• Interessant en afwisselend werk en de ruimte om daarin jouw eigen interesses te verkennen
Wat verwachten wij van jou?
• Een talent voor samenwerken
• Een goed stel hersens (minimaal VWO en WO-rechtenstudie met civielrechtelijke speciÀcatie
en een bovengemiddeld analytisch vermogen)
• Plezier hebben in het zelf onderhouden van contacten met cliënten.
• 3 – 5 jaar ervaring als advocaat
• Een proactieve en enthousiaste houding
• Maatschappelijke betrokkenheid
• De wil om te leren en je zowel persoonlijk alsook juridisch te blijven ontwikkelen
Belangstelling?
Stuur dan je sollicitatie met CV aan Cor Merx via het e-mailadres: c.merx@legalsxm.com.
Als je eerst wat meer over ons wilt horen kan dat natuurlijk ook. Bel dan naar onze
secretaresse Edline +1 721 542-2300.

