
 

‘Als advocaat woon en werk ik al heel lang in Eindhoven. Mijn 

Oosterse roots zal ik echter nooit verloochenen. Zo kun je 

me ’s nachts wakker maken voor de lekkere, pittige 

gerechten zoals mijn moeder die maakte. Van een 

versbereide soto ajam of een heerlijk geurende Ko Loy Yuk 

loopt het water in mijn mond. De receptuur van de Oosterse 

keuken doet me denken aan mijn werk in de advocatuur. 

Pittige gerechten én dossiers vragen om een melange van 

ingrediënten, kennis van zaken, empathie, betrokkenheid en 

een zorgvuldige bereiding.   

 

Van meerdere (arbeids)markten thuis 

Als advocaat profileer ik mij als dé juridische huisarts van 

mkb-ondernemers en krijg ik nog steeds de smaak te pakken 

van dossiers waarbij ik mijn klanten met raad en daad kan 

bijstaan. Om conflicten op te lossen of juist te voorkomen.  

 

Nog enkele jaren wil ik mij met hart en ziel inzetten voor 

Claassen Advocaten. Maar dat doe ik niet op eigen houtje. 

Graag wil ik samenwerken met jou: een ervaren, nieuwe 

collega. Hand in hand trekken we samen op. Wanneer ik met 

pensioen ga, krijg je de kans om de stokjes van me over te 

nemen. Ik zeg bewust “stokjes”, want mijn portefeuille 

binnen Claassen Advocaten is behoorlijk divers en complex. 

Daarom zoek ik een ervaren mkb-advocaat met bijzondere 

interesse voor het arbeidsrecht, die ook affiniteit heeft met 

het contractenrecht, huurrecht en de incassopraktijk.  

 

Uit het juiste hout gesneden  

Vanzelfsprekend spelen de juiste opleiding en werkervaring 

een belangrijke rol bij deze sollicitatieprocedure. 

 

Doorslaggevend zal echter zijn of je als advocaat binnen de 

cultuur van Claassen Advocaten past en of je goed de weg 

weet binnen het Eindhovense bedrijfsleven. We verwachten 

immers dat je zelfstandig en ondernemend aan de slag gaat.  

Daarbij draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen 

acquisitie, klanten en omzet. Als advocatenkantoor stellen 

we bovendien hoge eisen aan het persoonlijke samenspel 

met collega’s en klanten. Deze samenwerking kenmerkt zich 

door respect voor elkaar, transparantie over tijd en kosten, 

plus een heldere manier van communiceren. Je krijgt als mijn 

collega volop kansen om in de keuken van een kantoor met 

gevarieerde kennis en veel ervaring te kijken, jezelf te 

ontwikkelen met de mogelijkheid door te groeien tot 

partner.  

 

Kennismaken en een hapje eten? 

Herken jij je in bovenstaande omschrijving? Zet dan op 

papier waarom jij mijn toekomstig collega en beoogd 

opvolger bent. Ben jij inderdaad dé geschikte kandidaat? 

Graag vertel ik tijdens een etentje in een van mijn favoriete 

Chinese restaurants meer over mijn plannen en 

verwachtingen. Bovendien luister ik dan graag naar jouw 

drijfveren, ambities en motivatie. Reageren? Mail je 

motivatie en cv naar ongsg@claassenadvocaten.nl’  

 

Eugène Ong 
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