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Voorwoord

Deze informatienotitie heeft ten doel geïnteresseerden in de vacature Advocaat
Ondernemingsrecht bij Bierman Advocaten inzicht te geven in de organisatie, de functie
en het profiel van de gezochte advocaat. De laatste paragraaf geeft praktische
informatie over de procedure. Op onze website www.terralegal.nl vind je wat dit betreft
de meest actuele informatie. Ook zijn wij graag bereid je telefonisch te woord te staan.
Een analyse van de situatie is namelijk de eerste fase geweest in de aanpak van deze
executive search procedure voor een advocaat Ondernemingsrecht ten behoeve van
Bierman Advocaten. Zo is een goed beeld ontstaan van de strategie en ontwikkelingen
van de organisatie en daarvan afgeleid de doelstellingen en resultaatgebieden van de
functie. Op basis daarvan is het profiel bepaald en wordt de selectieprocedure ingericht.
Onze visie is in dit document, dat door opdrachtgever is geaccordeerd, verwerkt.
Meer informatie over de organisatie vind je op www.bierman.nl.

Terra Legal Search,

Bert Hokken, consultant
Dianne Kurvers, search consultant
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Bierman Advocaten, de organisatie
Bierman Advocaten (hierna Bierman te noemen) is een full service advocatenkantoor.
Ondernemingsrecht en herstructurering zijn de hoofdthema’s van de dienstverlening van
Bierman. Het kantoor bestaat sinds 1975 en heeft een uitstekende reputatie, is
ambitieus en heeft persoonlijke dienstverlening hoog in het vaandel staan, de cliënt en
diens belangen staan voorop. Bierman is de grootste juridische dienstverlener in het
Rivierengebied. Het kantoor is gespecialiseerd in juridische advisering en begeleiding
van ondernemingen (MKB), (overheids-) organisaties en particulieren.
Bierman is gevestigd in een modern kantoorgebouw centraal gelegen aan de A15 in Tiel
en telt in totaal ongeveer 30 medewerkers waarvan 17 advocaten. Zes van deze
advocaten zijn aandeelhouder (‘de maatschap’). Drie partners zullen binnen enkele jaren
– vanwege het bereiken van ‘de pensioengerechtigde leeftijd’ – uittreden, waardoor
binnen het kantoor partnerperspectief aanwezig is. In de organisatie wordt
ondersteuning geboden door: een officemanager, een administrateur en secretaresses
(5fte).
De partners en medewerkers bruisen van energie om het kantoor op korte termijn te
laten groeien tot 20 à 25 advocaten. Het kantoor heeft momenteel naast de partners een
beperkt aantal gevorderde advocaten en relatief veel stagiaires. De groei van het aantal
advocaten wordt op dit moment dan ook met name gezocht in gevorderde advocaten,
die stagiaires kunnen begeleiden. Door iedereen wordt de sfeer als plezierig ervaren.

De visie van Bierman:
“Wij geloven dat we verder komen als we geijkte patronen doorbreken. In denken en
doen. Als full service advocatenkantoor maken wij het verschil voor onze cliënten door
hun zaak vanuit onverwachte invalshoeken te bekijken. Met actuele kennis en creatieve
ideeën spelen we optimaal in op de verwachtingen van onze cliënten en de
ontwikkelingen in de markt.”

De missie van Bierman:
“Together everyone achieves more. Daar staat wat ons betreft het woord ‘team’ voor.
Werken als team maakt ons slimmer, veelzijdiger en slagvaardiger naar onze cliënten.
Wij maken daarom actief gebruik van de specialistische kennis van collega’s - ook en
juist vanuit andere rechtsgebieden - en van externe professionals, zoals bijvoorbeeld
accountants, fiscalisten en informatici. Een echte doorbraak creëren we samen.”

De waarde van Bierman:
Bewezen solide, gewoon samen en jong van geest!
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Bewezen solide
De medewerkers van Bierman willen iedere dag beter worden in hun vak, daarom wordt
er volop geïnvesteerd in kennisontwikkeling en wordt de kennis actief binnen en buiten
het kantoor gedeeld. Bierman combineert jong talent met senioriteit om van elkaar te
leren, als meester en gezel. Met eigentijdse en consistent hoogwaardige oplossingen als
resultaat.
Samenwerken is voor Bierman vanzelfsprekend. Gewoon om sterkere oplossingen te
vinden voor de cliënten. Met een positieve teamspirit en een oplossingsgerichte
mentaliteit. De medewerkers van Bierman zijn gewoon zichzelf. Toegankelijk en
betrokken, met een gezonde dosis inlevingsvermogen. Alles om de cliënten vanaf het
eerste contact een vertrouwd gevoel te geven.

Specialismen
Specialismen zijn gebundeld in secties en op vrijwel elk rechtsgebied is specialistische
kennis aanwezig. De sectieleiders geven direct leiding aan het juridische en het nietjuridische personeel van de eigen sectie.
Secties:
•
•
•
•
•

Vennootschaps- en ondernemingsrecht
Arbeidsrecht
Insolventierecht en herstructureringen
Bouw & Vastgoed
Familierecht

Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de expertise van externe adviseurs, zoals
fiscalisten, accountants, taxateurs, bouwkundigen, etc. Bierman Advocaten maakt deel
uit van Cicero League of International Lawyers, een wereldwijd netwerk van
samenwerkende advocatenkantoren. Ook de jonge advocaten van Bierman zijn door
middel van de Junior League actief in dit netwerk.
Bierman verdiept zich voortdurend in de ontwikkelingen van een aantal branches, dit
betreft ook de ontwikkelingen buiten het (directe) juridische kader. Daarover formuleert
Bierman 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.
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De advocaten publiceren veelvuldig in tijdschriften en juridische uitgaven over
belangrijke ontwikkelingen binnen de rechtsgebieden. Het geven van lezingen,
presentaties evenals wetenschappelijk werk wordt gestimuleerd. Bierman publiceert
verder in een periodieke e-nieuwsbrief en veelvuldig via blogs.
In de komende jaren wil Bierman uitbreiding geven aan duurzaam ondernemen, de
professionalisering doorzetten, marketing en pr intensiveren en het kennismanagement
uitbreiden.
Bierman hecht waarde aan het met plezier werken. Door alle medewerkers wordt hard
gewerkt , met een goede balans tussen prive en werk. De arbeidscultuur in de
organisatie is betrokken. De medewerkers zijn goed gekwalificeerd voor de
werkzaamheden.
Bierman 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.

Vacature
De meeste rechtsgebieden zijn qua bezetting adequaat ingevuld met gespecialiseerde
advocaten. Alle gevorderde advocaten hebben minstens één specialisatieopleiding
gevolgd.
Binnen de regio zijn er voor Bierman – als marktleider binnen Rivierenland – voldoende
kansen om de ondernemingsrechtpraktijk verder uit te bouwen. Een vakspecialist tevens
zijnde een krachtige commercieel ingestelde advocaat wordt hiervoor gemist.
Binnen de sectie Ondernemingsrecht zijn nu 4 advocaten werkzaam.
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Advocaat Ondernemingsrecht, het profiel
De advocaat die Bierman zoekt is een juridisch specialist op het terrein van het
Ondernemingsrecht en beschikt over een ondernemende en commerciële mentaliteit.
Bierman zoekt een advocaat met meerdere jaren brede werkervaring op het gebied van
het Ondernemingsrecht, waarbij ook gedacht wordt aan gerichte kennis op de gebieden
M&A, Vennootschapsrecht en contractenrecht. Deze ervaring is bij voorkeur opgedaan
bij een advocatenkantoor.
Binnen Bierman bestaat een praktijk waarin zowel geadviseerd als geprocedeerd wordt.
Je beschikt tevens over de kwaliteiten om een stevig eigen netwerk te creëren en weet
daaruit op jouw vakgebied - maar ook op de rechtsgebieden van collega’s – een
substantiële omzet te genereren. Je kiest er bewust voor om juist bij Bierman jouw
praktijk uit te breiden en voort te zetten. Het werken bij een middelgroot sterk regionaal
advocatenkantoor, als Bierman is, 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 Bierman hecht grote waarde
aan de sfeer binnen het kantoor.
De geschikte kandidaat beschikt over:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

minimaal 6 jaar relevante ervaring op het gebied van Ondernemingsrecht;
bewezen ondernemerskwaliteiten om Bierman collegiaal verder uit te bouwen;
de tijd en energie om ook buiten de reguliere werktijden netwerkbijeenkomsten
bij te wonen en Bierman met netwerkcontacten verder onder de commerciële
aandacht te brengen;
affiniteit met het midden- en klein bedrijf;
juridische scherpzinnigheid;
zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden;
een evenwichtige integere persoonlijkheid die door inzet, houding, gedrag en
deskundigheid een hoge klanttevredenheid weet te bereiken;
maatschappelijke betrokkenheid;
teamplayer mentaliteit waardoor het plezierig samenwerken is;
ondernemerschap.

De ideale kandidaat is een netwerker en is commercieel ingesteld. Is in staat om met
een sterk (eigen) netwerk nieuwe business te genereren. Hij/ zij kan dit bewijzen met
een stevige persoonlijkheid met gezond zelfbewustzijn en heeft reeds aangetoond
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 leergierig, ziet en benut commerciële
kansen en is altijd op zoek naar samenwerking en het leveren van topkwaliteit.
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Ten slotte heeft de kandidaat een Grotius, dan wel vergelijkbare opleiding afgerond of is
voornemens deze te gaan volgen.
Eigen praktijk
Indien kandidaten eigen praktijk meenemen, is een ‘sectie-overgang’ van meerdere
advocaten bespreekbaar. Een direct toetredingstraject, bij het meenemen van een
significante eigen praktijk, tot de ‘maatschap’ is een mogelijkheid.
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Praktische informatie
De functie is, afhankelijk van de wensen van de te benoemen kandidaat, full- of parttime
in te vullen. Bij parttime moet gedacht worden aan minimaal 80%, verspreid over vier
dagen. De arbeidsvoorwaarden zijn in belangrijke mate afhankelijk van de ervaring die
de kandidaat meeneemt, maar zijn zeker marktconform te noemen. Terra Legal Search
kan je desgewenst nader informeren over de arbeidsvoorwaarden.
Partnerperspectief is op korte termijn aanwezig, indien de aan te trekken kandidaat de
Ondernemingsrechtpraktijk weet uit te bouwen en/of over een stevig eigen netwerk
beschikt en hieruit een substantiële omzet weet te genereren.
Standplaats is Tiel.

Procedure
Terra Legal Search zal na een voorselectie een voorstel van geschikte en gemotiveerde
kandidaten aan Bierman voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae.
De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Bierman volgt, wordt door Terra
Legal Search begeleid. Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.
Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat.
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Legal Search graag zo
spoedig mogelijk een motivatie en curriculum vitae.
Wil je ons bij sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag?
N.B. Via de sollicitatiebutton bij de vacaturetekst op onze site kun je je gegevens
uploaden.
Wanneer jouw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij je uit voor een
kennismakingsgesprek met de consultant.
Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen.
Dianne Kurvers, search consultant
terra@terrasearch.nl | 085 070 25 97

Terra Legal Search - Advocaat Ondernemingsrecht, Bierman Advocaten - november 2018

