
Wij bieden een professionele werkomgeving 
die inspireert om in samenwerking met collega’s 
het beste uit jezelf te halen en daarmee het beste 
resultaat voor onze cliënten te bereiken. Voor de 
juiste persoon zijn er goede kansen om zich verder 
te ontwikkelen en door te groeien. De beloning en 
arbeidsvoorwaarden passen bij het werk dat je 
doet en bij het niveau van dienstverlening dat wij 
nastreven. Binnen ons team werken de leden met 
elkaar samen zonder belang te hechten aan “rangen 
en standen”. 

Zou je ook bij ons team willen horen?  Stuur dan 
een E-mailbericht met je c.v. naar Joop van Zijl 
(j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl)

Vacature

een medewerk(st)er voor het secretariaat

Ons kantoor houdt zich bezig met de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten 
van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Een groot en toenemend deel 
van de werkzaamheden betreft arbeidsongeschikte werknemers. De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl werken 
nauw samen met de casemanagers/adviseurs Ziektewet en WIA van Van Zijl Casemanagement om te zorgen dat 
de kosten van arbeidsongeschikte werknemers voor werkgevers tot een minimum worden beperkt. In juni verhuizen 
wij naar een geheel gerenoveerd en nieuw ingericht kantoorpand op bedrijventerrein Het Laar in Tilburg.

Door het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar:

Het takenpakket van deze medewerk(st)er zou bestaan uit verschillende administratieve werkzaamheden 
en een aantal werkzaamheden van meer huishoudelijke aard. Bij voldoende werkervaring kunnen ter 
ondersteuning van de advocaten ook meer inhoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het 
opstellen van bezwaarschriften en vaststellingsovereenkomsten, het opstellen van brieven en het onderhouden 
van contacten met gerechtelijke instanties en het UWV. Een meer uitgebreide beschrijving van  
de werkzaamheden kan worden gedownload op onze website.

De kandidaat die wij zoeken:

 beheerst de Nederlandse taal foutloos in woord en geschrift; 
 beschikt over ruime computervaardigheden (Windows, Word, Outlook, bij voorkeur ook:  

 Excel en Powerpoint); 
 is snel van begrip; 
 werkt zorgvuldig; 
 heeft een hoge handelingssnelheid; 
 neemt zelf initiatief; 
 herkent zich in de volgende karaktereigenschappen: spontaan, open, betrouwbaar, collegiaal.
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