
 

Senior (proces)jurist 
 
Locatie: Amsterdam | Fulltime | ca. 5 jaar ervaring | vakgebied: Juridisch 
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een integere en scherpe (proces)jurist 
met ruime ervaring in procederen. 
 

Werkzaamheden: 
Als ervaren jurist bij MKB-claim onderzoek je de slagingskans van claims ten behoeve van 
gedupeerde ondernemers. Je voert procedures - vaak tegen partijen die worden bijgestaan 
door de top van de Nederlandse advocatuur -, je schrijft processtukken en je werkt nauw 
samen met cassatieadvocaten in cassatieprocedures. Verder draag je bij aan de 
beantwoording van complexe juridische vraagstukken, adviseer je waar nodig onze juristen 
en volg je actief de ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving van massaclaims. 
 

Wat je van ons kunt verwachten: 
 Fulltime aanstelling 
 Uitzicht op contract voor onbepaalde tijd 
 Adequate honorering, afhankelijk van kennis en expertise 
 Een interessante functie bij een eigenzinnig bedrijf 
 Voldoende mogelijkheden voor eigen initiatieven 
 Werk op hoog juridisch niveau dat regelmatig tot nieuwe jurisprudentie leidt 
 Een professionele, open en prettige werksfeer, zonder declaratiedruk 

 

Wat wij van jou verwachten: 
 Afgeronde opleiding Nederlands Recht 
 Circa 5 jaar ervaring 
 Stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht die past binnen een enthousiast team 
 Zelfstandige en nauwkeurige instelling 
 Specialisatie in financieel recht en/of mededingingsrecht is een absolute pré 

 

Goed om te weten: 
 Wij organiseren kennislunches en webinars 
 Je krijgt de mogelijkheid om cursussen te volgen 
 Je ontvangt een reiskostenvergoeding 
 Vers fruit op kantoor 
 Je krijgt 24 vakantiedagen met de mogelijkheid tot het opbouwen van 4 extra dagen (bij 

een 40-urige werkweek) 
 Je kunt in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van je sportabonnement  
 Er is een actieve personeelsvereniging 

 

Interesse? 
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 op het 
gebied van financieel recht en andere rechtsgebieden. 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 
en procederen zo nodig tot de Hoge Raad aan toe. 


