Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en durf je de vertrouwde omgeving van
het grote advocatenkantoor te verlaten om in het diepe te springen bij een
ondernemend nichekantoor op het gebied van corporate & (alternative) finance?
Ja?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn FG Lawyers; een niche advocatenkantoor dat is opgericht in 2013. De
oprichters Jan Paul Franx en Gijs Gerretsen hebben jarenlange partnerervaring bij
één van Nederlands grootste onafhankelijke advocatenkantoren en besloten in 2013
om het roer om te gooien door een eigen kantoor te beginnen. Eind 2013 heeft
oud-notaris Frits Oldenburg zich als of counsel aangesloten bij ons kantoor. In 2015
trad onze derde partner, Anne Hakvoort, toe.
Onze ‘roots’ liggen bij hetzelfde kantoor en dat biedt een vertrouwde, informele en
prettige sfeer. We bieden specialistisch advies aan onze cliënten op het gebied van
het vennootschapsrecht, contractenrecht en het financieel (toezicht)recht. We
begeleiden allerlei corporate en financiële transacties, waaronder M&A deals, joint
ventures
en
financieringsrondes,
maar
we
onderhandelen
ook
over
aandeelhoudersovereenkomsten en adviseren het bestuur of de RvC over al dan
niet ad hoc opkomende vraagstukken. We pionieren mee met onze klant op het
gebied van FinTech. We dragen actief bij aan het creëren van een wenselijk
toezichtrechtelijk regime voor innovatieve diensten en producten in de financiële
sector. We onderhouden daarin een continue dialoog met alle relevante
stakeholders, waaronder ook de financiële toezichthouders, branche organisaties en
de relevante ministeries. We procederen en begeleiden arbitrages in zowel
vennootschapsrechtelijke, civielrechtelijke als financieel administratiefrechtelijke
geschillen. Oftewel: we bieden onze cliënten een breed scala aan expertise en
vakkundigheid zonder een one trick pony te zijn. Onze cliënten en de relatie met
hen staan bij ons centraal. Soms vergt dat flexibiliteit en de bereidheid om net dat
extra stapje te zetten, om daarna weer even bij te tanken.
We zijn op zoek naar een medewerker met afgeronde advocaatstage en 4 tot 6 jaar
ervaring in zowel de corporate als de financiële (toezicht) praktijk bij één van de
grote advocatenkantoren die Nederland rijk is. Omdat we een klein kantoor zijn is
het
essentieel
dat
er
een
goede
persoonlijke
klik
is
onderling.
Karaktereigenschappen die wij belangrijk vinden zijn: ondernemend, vrolijk, plezier
hebben in het werk, geen 9-5 mentaliteit, brede interesse in het recht, zelfstandig
en autonoom.
Wij bieden een kantoor op een prachtige locatie in Amsterdam Zuid, een goede
work-life balance, een competitief salaris met een interessant variabel component
voor door jou ingebrachte business, een kleine, informele en plezierige setting met
de ambitie om te groeien en een heel veel kennis en ervaring op het gebied van
corporate & (alternative) finance.
Spreekt dit je aan? Waag dan de sprong en neem contact met ons op voor een
oriënterend kennismakingsgesprek!
Voor meer informatie: mail naar contact@fglawyersamsterdam.com of bel 0207603131.
Neem
vooral
ook
een
kijkje
op
onze
website:
www.fglawyersamsterdam.com.

