
 

Jurist (Fulltime) 
 
Locatie: Amsterdam | Fulltime, 40 uur | Min. 1 jaar ervaring | Vakgebied: Juridisch 
 
MKB-Claim is per direct op zoek naar een gemotiveerde jurist die fulltime ons team in 
Amsterdam komt versterken! 
 

Werkzaamheden: 
Als jurist bij MKB-Claim heb jij een diverse en afwisselende baan. Jij schrijft processtukken 
voor onze claims tegen o.a. banken en truckfabrikanten. Je onderzoekt de slagingskans van 
(massa)claims, houdt jurisprudentie bij en je zoekt complexe vraagstukken voor (potentiële) 
cliënten uit. Daarnaast werk je ook samen met collega’s van andere afdelingen. 
 

Wat je van ons kunt verwachten: 
 Fulltime aanstelling 
 Uitzicht op contract voor onbepaalde tijd 
 Salaris naar ervaring 
 Voldoende mogelijkheden voor eigen initiatieven 
 Samenwerken in een gezellig team 

 

Wat wij van jou verwachten: 
 Universitaire opleiding Rechten afgerond 
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Zelfstandige instelling 

 

Goed om te weten: 
 Je kunt deelnemen aan kennislunches en webinars 
 Er is een actieve personeelsvereniging 
 Je reiskosten worden vergoed (indien van toepassing) 
 Twee keer per week wordt er vers fruit op kantoor bezorgd 
 Je krijgt 24 vakantiedagen met de mogelijkheid tot het opbouwen van 4 extra dagen 
 Je kunt in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van je sportabonnement 

(sportincentive) 
 

Zin in deze uitdagende baan? 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV e-mailen naar sollicitatie@mkbclaim.nl. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met mevr. mr. E. Roos via telefoonnummer 020-5811025. 
 

Over MKB-Claim 
MKB-Claim voert samen met zusterbedrijven ConsumentenClaim en Leaseproces sinds 
2004 juridische procedures tegen banken, verzekeraars en andere grote partijen. Wij zijn 
een eigenzinnig kantoor met een belangrijke maatschappelijke functie: wij bieden 
consumenten en bedrijven de mogelijkheid om hun schade op financiële instellingen en 
andere grote partijen te verhalen. Met 70 medewerkers en meer dan 250.000 claim-
deelnemers zijn wij de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste massaclaimspecialist van 
Nederland. 


