Gezocht: gespecialiseerde generalist!
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Aan de ene kant wordt het steeds moeilijker…
om de juiste jurist in huis te krijgen en te houden. Ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt leiden tot een tekort aan juridische helden bij
bedrijven en overheidsinstellingen. Want:
het aantal rechtenstudenten neemt al jaren af
het aantal ervaren juristen neemt toe; zij zijn inmiddels partner bij
een kantoor of ambiëren die positie
voldoen de minder ervaren juristen wel aan uw eisen, meerdere
jaren ervaring in een specialisatie, bijvoorbeeld?
De interimmers en freelancers kunnen en willen wel, maar
reageren niet op uw personeelsadvertentie. U zoekt immers iemand
in vast dienstverband. Waarom eigenlijk? Omdat het altijd zo is
geweest? De wereld verandert. Draai het daarom eens om!
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Aan de andere kant wordt het steeds gemakkelijker…
om de juiste juristen in huis te halen. Tijdelijk, voor een specifieke
klus. Of op projectbasis voor een langere periode ter overbrugging
of vervanging. Via outsourcing. Via Het Advocatenhuis. Dit kantoor
levert enkel ervaren, gespecialiseerde advocaten. Die kritisch,
onafhankelijk, deskundig en objectief zijn. Gewend ook om snel en
efficiënt op hoog niveau te werken. En zéér betrokken bij uw zaak;
het is per slot van rekening ook hún zaak!
Voelt u de voordelen al aan?
Meer kwaliteit: een bedrijfsjurist met vijf poten bestaat niet. U hebt
wél 5 dagen per week 52 weken per jaar beschikking over ervaren
krachten, die praktisch geen inwerktijd nodig hebben.
Meer flexibiliteit: u gaat een contract aan in plaats van een
arbeidsovereenkomst, dat vermindert de druk op het personeelsbeleid.
Minder kopzorgen: de jurist zit ‘gewoon’ bij u op kantoor,
ondersteund door eigen kantoorgenoten. Planning-, bezetting- en
capaciteitproblemen zijn verleden tijd.
Minder kosten: financieel aantrekkelijk in vergelijking met salarissen in vast dienstverband.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat meer flexibiliteit en
minder kopzorgen worden ervaren als de belangrijkste voordelen.
Ervaar dat outsourcing van juristen ook voor u effectief en financieel
interessant is. In welke mate? Neem contact op met Marloes
Buchholtz voor een vrijblijvende afspraak.
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