
 
 
 
 
 
 
Vacature junior stafjurist Orde van Advocaten Rotterdam (32-36 uur per week) 
 
De Orde van Advocaten Rotterdam telt ongeveer 2100 advocaten. De Raad van de Orde vormt het 
bestuur van de Orde. De deken is voorzitter van de Raad van de Orde en houdt op basis van de 
Advocatenwet toezicht op de in het arrondissement Rotterdam ingeschreven advocaten. 
 
De functie van stafjurist omvat onder meer de volgende werkzaamheden: 

- het onderzoeken van klachten die tegen advocaten worden ingediend; 
- het adviseren en bemiddelen bij conflicten tussen en met advocaten; 
- het adviseren van advocaten over de toepassing van de gedragsregels en overige regelgeving 

en 
- het bezoeken van advocatenkantoren in het kader van het door de deken te houden 

toezicht. 
 
Wij verwachten dat u tenminste drie jaar praktijkervaring heeft in de advocatuur, zelfstandig maar 
ook in teamverband kunt werken en verder analytisch en flexibel bent. 
 
Wat bieden wij: 
Werken op een prettig kantoor, zowel qua locatie als collega’s, waar hard gewerkt wordt, 
maar waar ook ruimte is voor plezier. Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede 
pensioenvoorziening. Ons team bestaat momenteel uit 10 medewerkers en de deken.  
 
Sollicitatiebrieven met CV kunnen uiterlijk tot 1 juni 2022 worden gericht aan het bureau van de orde 
t.a.v. mr. C.M. IJsselstein via ordesecretaris@advocatenorde-rotterdam.nl. Voor nadere informatie 
over deze functie kunt u zich wenden tot mr. IJsselstein of mr. E.E. de Leur via voornoemd e-
mailadres of telefonisch via 010-760 55 00. 
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