
 

 

 

 

 

 

Ondernemende en verbindende  jurist (parttime/code RKJ) 

Wie zijn wij? 

Raadgevers Kuijkhoven adviseert startende en ervaren medische professionals, zoals tandartsen, huisartsen en 
medisch specialisten. Wij ondersteunen onze klanten vanuit verschillende disciplines bij al hun financiële en 
ondernemer gerelateerde zaken. We zijn groot genoeg om de juiste kennis in huis te hebben en slagvaardig 
genoeg om precies te weten wat er speelt in de praktijk en het vakgebied. We kennen onze klanten persoonlijk 
en bieden oplossingen op maat. Van financiële planning, fiscaliteit, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen en 
hypotheken tot conflictbemiddeling en fusies. 

Al deze activiteiten zijn ondergebracht onder één dak in De Bilt waar intensief wordt samengewerkt. Met 
verschillende labels zijn wij actief in de wereld van de medische ondernemer, zo richt Sikking Advies zich op 
verloskundigen en de markt van fysiotherapeuten, Robbie Kompleet houdt zich bezig met belastingadvies en 
administratie.  

Wat zoeken wij? 

Wij zoeken een energieke en deskundige collega. Je beweegt je op verschillende terreinen, zo adviseer je 
adviseurs en klanten over samenwerkingsovereenkomsten en contracten, maar voel je je ook thuis in de 
interpretatie van nieuwe wetgeving zoals de wet dba. Je levert actief, binnen verschillende teams, een bijdrage 
aan het uitbouwen van onze (juridische) dienstverlening, specifiek binnen het domein van personeel, verzuim 
en inzetbaarheid. Je vindt het leuk om je expertise via verschillende media uit te dragen.   

Wie ben jij? 

Je hebt een afgeronde WO-opleiding Nederlands recht, specialisatie eventueel arbeidsrecht en/of 
ondernemingsrecht. Je hebt een paar jaar werkervaring, in het bedrijfsleven of de advocatuur en bent toe aan 
meer ondernemerschap in je werk. Je adviseert graag praktisch en doeltreffend kleine werkgevers en vindt het 
prettig om vanuit een zelfstandige positie  binnen een klein team te acteren met veel verschillende collega’s. Je 
bent nauwkeurig en scherp en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan. 

Is je interesse gewekt? Stuur je cv met korte motivatie naar Marlies Meyer,  mmeyer@raadgevers.nl. Zij geeft 
je graag meer informatie tel. 030 – 2525400. 

 

 

mailto:mmeyer@raadgevers.nl

