"Het draait allemaal om
de juiste persoon op de juiste positie"

Ben jij:

Commi� Legal zoekt talent!
Het aantal ambi�euze ondernemingen die hun
personele issues door Commi� Legal laten oplossen, groeit. Daarom zijn wij per direct op zoek
naar twee talenten:
●
●

Student-stagiaire Arbeidsrecht
Juridisch medewerker

Committ Legal is een vooruitstrevend niche advocatenkantoor, gericht op arbeidsrecht voor ambitieuze
ondernemers en ondernemingen. Committ Legal richtte
onlangs het platform www.AnderhalvemetervoorHR.nl
op, als navigator voor HR Managers in de anderhalve
meter economie. Een initiatief dat een eervolle vermelding heeft gekregen bij de Gouden Zandlopers 2020.
Committ Legal is wendbaar, down to earth en juridisch
vooruitstrevend. Je bouwt mee aan een mooi team,
waar jouw inbreng wordt gewaardeerd.
Committ Legal heeft zich onlangs gevestigd in een
monumentaal pand in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, zowel met de auto als het openbaar vervoer
goed bereikbaar.

Committ Legal
Sint Josephstraat 10

●

5211 NJ ‘s-Hertogenbosch

• vrolijk, energiek, compe��ef, pro-ac�ef en
makkelijk in de omgang?
• goed in staat om zaken snel te doorgronden?
• begrijp je dat je enerzijds juridisch precies
moet en wil weten hoe het zit en anderzijds
deze kennis kunt vertalen naar een concrete
oplossingsrich�ng die de klant begrijpt?
• heb jij ook oog voor dingen die niet direct
gezegd worden?
• bewonder je het lef en de belangen van
ondernemers en ondernemingen?
• wil jij jezelf challengen om ondernemers de
allerbeste dienstverlening te bieden?
Stuur dan een bericht naar Sandra Wouters via
(06) 1533 5718 of s.wouters@commi�legal.nl.
Jouw sollicita�e wordt uiteraard vertrouwelijk
behandeld.

What’s in it for you?
Dat is eenvoudig: naast een marktconform salaris
krijg je bij Commi� Legal de ruimte om jezelf te
ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te halen.
Je komt te werken in een s�mulerende werkomgeving die zich kenmerkt door een open en
informele sfeer. En dat alles in het bruisende
centrum van Den Bosch!

Meer weten over ons?
www.commi�legal.nl
www.anderhalvemetervoorhr.nl

