Advocaat Fruytier Lawyers in Business
4 gevorderde advocaten:
Vastgoed-, Ondernemings-, Arbeids- en IE/ICT recht

Informatie voor belangstellenden
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Voorwoord
Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie van advocaat bij Fruytier
Lawyers in Business inzicht te geven in de organisatie, de vacante positie en het
gewenste profiel. De laatste paragraaf geeft praktische informatie over de procedure.
Op onze website www.terralegal.nl vind je wat dit laatste betreft de meest actuele
informatie. Ook zijn wij graag bereid je telefonisch te woord te staan.
Dit document is tot stand gekomen na gesprekken met het managementteam van Fruytier
Lawyers in Business. Daarnaast zijn interne en openbare documenten geraadpleegd.
Aldus is een goed beeld ontstaan van de strategie en ontwikkeling van de organisatie.
Meer informatie over de organisatie vind je op www.flib.nl.
Terra Legal Search,
Bert Hokken, consultant
Dianne Kurvers, search consultant
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Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business (hierna te noemen Fruytier) is een middelgroot Amsterdams
advocatenkantoor met een duidelijke hands-on mentaliteit. De advocaten van Fruytier
voeren een advies- en procespraktijk gericht op ondernemingen. Al veertig jaar wordt er
door de advocaten van dit kantoor in oplossingen gedacht en niet in conflicten.
Het kantoor is gespecialiseerd in juridische advisering en begeleiding van ondernemingen
(MKB), is gevestigd in een modern kantoorgebouw en telt in totaal 13 medewerkers
waarvan 8 advocaten. Drie van deze advocaten zijn aandeelhouder (‘de maatschap’).
Gezien de groei van het kantoor wordt met spoed gezocht naar 4 ervaren advocaten. In
de organisatie wordt ondersteuning geboden door: een officemanager, een administrateur
en secretaresses (3,3 fte).
De partners en medewerkers bruisen van energie om het kantoor op korte termijn te laten
groeien tot 15- 18 advocaten.
Fruytier wil ondernemers helpen succesvol te zijn. ´Overal zijn mogelijkheden´, dat is waar
de organisatie in gelooft. Deze overtuiging onderscheidt Fruytier van andere
advocatenkantoren.
De advocaten van Fruytier zijn specialisten. Vanuit een gedegen juridische achtergrond
wordt er gedurfd te improviseren en is er lef om het ´anders´ te doen. Voortdurend wordt
er gekeken hoe het recht zodanig toegepast kan worden dat het in het voordeel van de
cliënt werkt. Als de oplossing van een juridisch probleem gezien wordt, wordt de weg
erheen gecreëerd. De ondernemende, creatieve instelling wordt gewaardeerd door de
cliënten. Bij Fruytier werken ondernemende advocaten die altijd hun vizier op de
ondernemer richten. Het is niet voor niets dat een deel van de advocaten ook zelfstandig
ondernemer is.
Fruytier helpt voornamelijk zakelijke cliënten, het merendeel afkomstig uit het MKB. Voor
adviezen over onderwerpen waar de advocaten niet in thuis zijn, werkt het kantoor samen
met gespecialiseerde Partners in Business.
Fruytier is aangesloten bij het internationale netwerk Lawyers Associated Worldwide
waardoor er naast een nationale praktijk, een flinke internationale praktijk gevoerd wordt.
In de sfeervolle en ruime kantoorruimte op de elfde verdieping van Q-port wordt het
ondernemende en bruisende Amsterdam overzien door Fruytier.

Specialismen
Fruytier is een commercieel civiel kantoor, dat zich richt op ondernemers. Om de cliënten
te helpen succesvol te ondernemen, zijn zij gespecialiseerd in die rechtsgebieden waar
ondernemers vaak tegenaan lopen. Deze rechtsgebieden, zijn stuk voor stuk terug te
voeren op de juridische thema’s die spelen bij het ondernemen.
•
•
•
•
•

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Bank- en financieringsrecht
Faillissement en herstructurering
Fusies en overnames
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•
•
•
•

Procesrecht
Intellectuele eigendom
It- en ICT recht
Vastgoedrecht

Fruytier heeft veel ervaring met de primaire activiteit van vrijwel elke ondernemer; de
handel. Overeenkomsten, schadevergoeding, het kiezen van de goede rechtsvorm:
Fruytier weet er alles van. Elke ondernemer loopt wel eens tegen een geschil op. Fruytier
helpt graag met een efficiënte juridische procedure, maar adviseert nog liever hoe
problemen voorkomen worden. Ook als het helemaal verkeerd is gelopen en er een
faillissement dreigt, zijn de advocaten van dit kantoor er voor de ondernemer in nood. Er
wordt meegedacht over de herstructurering van het bedrijf en er wordt voor gezorgd dat er
een snelle doorstart gemaakt kan worden. Omdat er veel ervaring is in het arbeidsrecht,
weten ze bij Fruytier ook hoe het zit met de rechtspositie van het personeel van de
ondernemer.
Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de expertise van externe adviseurs, zoals
fiscalisten, accountants, taxateurs.
Fruytier verdiept zich voortdurend in de ontwikkelingen van een aantal branches, dit
betreft ook de ontwikkelingen buiten het (directe) juridische kader. Daarover formuleert
Fruytier een visie, gekoppeld aan concrete verbeterpunten. Met deze verbeterpunten kan
de cliënt in korte tijd de bedrijfsprocessen verder stroomlijnen. De winst is dan tweeledig:
het rendement wordt verbeterd en de kosten van juridische advisering nemen af.
De advocaten publiceren in tijdschriften en juridische uitgaven over belangrijke
ontwikkelingen binnen de rechtsgebieden. Het geven van lezingen, presentaties evenals
wetenschappelijk werk wordt gestimuleerd. Fruytier publiceert verder in een periodieke enieuwsbrief en veelvuldig via blogs. Belangrijker nog vindt Fruytier het proactief adviseren
van de cliënten.
In de komende jaren wil Fruytier de professionalisering doorzetten, marketing en pr
intensiveren en het kennismanagement uitbreiden.
Fruytier hecht waarde aan het met plezier werken. Door alle medewerkers wordt hard
gewerkt. De arbeidscultuur in de organisatie is betrokken. De medewerkers zijn goed
gekwalificeerd voor de werkzaamheden.
Fruytier is een ambitieuze en ondernemende omgeving met een constante aandacht voor
hoge juridische kwaliteit. Een prettig modern kantoor waar geïnvesteerd wordt in de groei
en ontwikkeling van mensen en praktijk. Een open, motiverende en collegiale werksfeer
waar de menselijke maat en gezamenlijk ondernemerschap de norm is.
Werkwijze
Met veel cliënten is er een langdurige persoonlijke relatie opgebouwd. Ook als er geen
acuut juridisch probleem is, vindt er overleg plaats. Fruytier vervult voor die ondernemers
de sparringpartnersfunctie die in het verleden ook wel door de accountants werd
geclaimd. De samenwerking met cliënten is flexibel en transparant. Dit betekent dat de
advocaten van Fruytier open zijn over de tarieven die er gehanteerd worden en dat er
graag vooraf in gesprek gegaan wordt over alternatieve prijsafspraken.
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Flexibiliteit is door de gehele organisatie terug te zien, in de vorm waarin met
ondernemers samengewerkt wordt, maar ook in de werktijden. Evenals de ondernemers
hebben de medewerkers van Fruytier geen negen-tot-vijf-mentaliteit.
Ambities
Fruytier heeft de ambitie om in de komende vijf jaar door te groeien naar ca. 15
advocaten. Daarbij wil de organisatie op elk aangeboden rechtsgebied minstens 2
gespecialiseerde advocaten hebben, om zo de continuïteit voor de opdrachtgevers te
waarborgen. De organisatie wil een focus leggen op de branches: retail, startups, energie,
ICT, onroerend goed, maritiem, zakelijke- en financiële dienstverlening, zorg.
Fruytier realiseert zich dat een hoge klanttevredenheid de bepalende succesfactor voor
de toekomst is. Hoogwaardige juridische dienstverlening wordt als randvoorwaarde
gezien om de ambitie te bereiken. ‘De klant is koning’ en het bedenken van creatieve
oplossingen zijn daarnaast het uitgangspunt van Fruytier. De advocaten van het kantoor
willen niet alleen de vakspecialist zijn waarnaar men op zoek is, maar kiezen bewust voor
de brede rol van businesspartner om de ondernemer desgewenst breder te kunnen
adviseren dan alleen op het juridisch gebied. Het gaat hier om ondernemersadviezen in
de breedste zin van het woord tot doorverwijzing naar een specialist op een aanpalend
werkgebied.
Technologische ontwikkelingen zullen zo spoedig mogelijk omarmd worden, ofwel door dit
in te kopen ofwel door zelf te ontwikkelen.
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Werken bij Fruytier
De advocaten die Fruytier zoekt zijn juridisch specialisten arbeidsrecht, IE/ICT,
ondernemingsrecht of vastgoedrecht en beschikken over een ondernemende en
commerciële mentaliteit.
Fruytier zoekt juristen met meerdere jaren werkervaring op een van de gevraagde
rechtsgebieden. Deze ervaring is bij voorkeur opgedaan bij een advocatenkantoor.
Binnen Fruytier bestaat een praktijk waarin zowel geadviseerd als geprocedeerd wordt. Je
beschikt tevens over de kwaliteiten om binnen enkele jaren jouw – al relevante – netwerk
te verstevigen en weet op jouw vakgebied maar ook op de rechtsgebieden van collega’s –
een substantiële omzet te genereren. Je kiest er bewust voor om juist bij Fruytier jouw
praktijk uit te breiden en voort te zetten. Het werken bij een advocatenkantoor als Fruytier,
geeft jou die inspirerende omgeving om te blijven excelleren en de praktijk verder uit te
bouwen.
Als echte teamplayer bouw je mee aan de uitbouw van het kantoor. Niet in de laatste
plaats geldt dat je een plezierige kantoorgenoot bent, want Fruytier hecht grote waarde
aan de sfeer binnen het kantoor.
Overstap (deel van) sectie/kantoor
Fruytier staat ook open om vrijblijvend te spreken met advocaten die samen met collega’s,
bijvoorbeeld uit eenzelfde sectie, willen overstappen naar Fruytier. Hiervoor geldt wel de
randvoorwaarde dat een relevante praktijk wordt meegenomen.
Gezocht wordt naar:
• Een arbeidsrechtspecialist met minimaal 4 jaar ervaring. Een relevant netwerk
en/of het meenemen van een kleine eigen praktijk is een pré.
• Een specialist IE / ICT-recht met minimaal 7 jaar ervaring. Een relevant netwerk
en/of het meenemen van een eigen praktijk is een duidelijke pré.
• Een ondernemingsrechtspecialist met minimaal 4 jaar ervaring. Een relevant
netwerk en/of het meenemen van een kleine eigen praktijk is een pré.
• Een ervaren vastgoedspecialist met minimaal 7 jaar ervaring. Een relevant
netwerk en/of het meenemen van een eigen praktijk is een duidelijke pré.
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De geschikte kandidaten beschikken over:
• de ervaring en bij voorkeur het netwerk en de mee te nemen praktijk zoals
genoemd op de vorige bladzijde;
• ondernemerskwaliteiten om de opdrachtgever als businesspartner te kunnen
bijstaan;
• de spirit om Fruytier collegiaal verder uit te bouwen;
• creatief in het vinden van verrassende oplossingen;
• de tijd en energie om ook buiten de reguliere werktijden netwerkbijeenkomsten bij
te wonen en Fruytier onder netwerkcontacten verder onder de commerciële
aandacht te brengen;
• affiniteit met het midden- en klein bedrijf;
• juridische scherpzinnigheid;
• zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden (Nederlands
én Engels);
• een evenwichtige integere persoonlijkheid die door inzet, houding, gedrag en
deskundigheid een hoge klanttevredenheid weet te bereiken;
• teamplayer’s mentaliteit waardoor het plezierig samenwerken is.
De ideale kandidaten zijn netwerkers en zijn commercieel ingesteld. Zij zijn in staat om
met een sterk netwerk nieuwe business te genereren.
Een stevige persoonlijkheid met gezond zelfbewustzijn en heeft reeds bewezen
vertrouwen bij opdrachtgevers op te kunnen bouwen. Een dienstverlenende instelling én
een hoog energieniveau zijn noodzakelijk, evenals integriteit, gewetensvol handelen en
respect voor eenieder in de organisatie. Hij/zij is een creatieve vakspecialist en kan als
businesspartner ondernemers ondersteunen.
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Praktische informatie betreffende de procedure
Het kantoor zoekt ondernemende advocaten die tegen een goed vast salaris en
daarnaast een resultaatsafhankelijke beloning mee willen bouwen aan het kantoor.
Partnerperspectief is zeker aanwezig. Voor advocaten die een relevante praktijk
meebrengen is participeren in Fruytier al op korte termijn mogelijk.
De functie is, afhankelijk van de wensen van de te benoemen kandidaat, full- of parttime
in te vullen met een minimum van 32 uur. Terra Legal Search kan je desgewenst nader
informeren over de arbeidsvoorwaarden.
Terra Legal Search legt aan de opdrachtgever een long list van kandidaten voor. De
opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en
benoemingsprocedure wordt door Terra Legal Search begeleid. Referenties worden
alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. Een assessment kan onderdeel
zijn van de procedure.
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Legal Search graag z.s.m.
een motivatiebrief en curriculum vitae.
Je kunt je sollicitatie uploaden met behulp van de button bij de vacature op onze
site.
Wil je ons bij sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag?
Wanneer je profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij je uit voor een
kennismakingsgesprek met onze consultant Bert Hokken.
Wil je ons laten weten wanneer je afwezig bent in de komende periode en hoe je tijdens je
afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?
Voor resterende vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen of e-mailen.
Dianne Kurvers, search consultant
| 035 – 625 00 50 | terra@terrasearch.nl
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