
 
 
Vacature: 

 
STAFMEDEWERKER ORDE VAN ADVOCATEN NOORD-HOLLAND 

 
Wie zijn wij? 

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Noord-Holland vormen met 

elkaar de orde van advocaten Noord-Holland. Een orde kan gelijkgesteld worden met een 

vereniging, zij het dat men lid is op grond van de Advocatenwet en niet op grond van een 

eigen keuze. 

 

Naast de landelijke orde van advocaten (NOvA) is er per arrondissement een plaatselijke 

orde van advocaten. Deze plaatselijke orde wordt bestuurd door de raad van de orde met 

als voorzitter de (plaatselijke) deken. De deken en de leden van de raad van de orde zijn 

ook advocaten. 

 

Wij zijn het bureau van de orde van advocaten Noord-Holland: een toezichthoudende 

beroepsorganisatie in het arrondissement Noord-Holland (ca. 850 advocaten). Het 

bureau van de orde draagt zorg voor ondersteuning van de deken en de raad van de 

orde in het arrondissement Noord-Holland. Wij werken met veel plezier dagelijks voor het 

toezicht op de advocatuur met twee bureaumedewerkers, twee stafmedewerkers, een 

adjunct-secretaris en een deken in hartje centrum van Haarlem. 

 

Wat zoeken wij? 

In verband met het toenemend aantal taken en werkzaamheden zijn wij op korte termijn 

op zoek naar een man/vrouw die: 

• bij voorkeur 24 uur per week beschikbaar is; 

• beschikt over een relevante juridische vooropleiding (HBO-/WO-niveau); 

 

Voor de functie geldt dat dit uw kwaliteiten zijn: 

• zelfstandig kunnen werken 

• snel kunnen schakelen 

• analytisch inzicht 

• stressbestendig 

• accuraat 

• flexibel 

• relativeringsvermogen (gevoel voor humor) 

 
Wat zijn uw taken? 

Uw taken en werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan uit o.a. het behandelen van 

klachten, het afleggen van kantoorbezoeken, de controle op de naleving van de voor de 

advocatuur geldende wet- en regelgeving en inhoudelijke behandeling van voorkomende 

advocaat-stagiaire-aangelegenheden. 

 

De functie is niet te combineren met een advocatenpraktijk. 

 

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 pensioenvoorziening.  

 

Procedure 

Natuurlijk wilt u solliciteren op deze functie! Doe dit dan door middel van een e-mail of 

brief voorzien van een CV aan mr. Thecla Dams via dams@advocatenorde-nh.nl.  

 

Wilt u nog nadere informatie, dan kunt u contact op nemen met Ellis Sengers of Karen 

Sluiter via telefoonnummer 023-5530180 (bereikbaar van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 

tot 16.00 uur). 
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