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SHIODA ADVOCATEN

ervaren advocaat gezocht

Shioda Advocaten zoekt op korte termijn
een ervaren advocaat, die met een eigen
praktijk wil toetreden tot het kantoor op
basis van kostenbijdrage.

Het kantoor beschikt over alle faciliteiten.

www.shioda.nl
Reacties met uw CV kunt u richten aan:
mr. D.W.J. Leijs
‘s-Gravelandseweg 57
1217 EH Hilversum
per e-mail: dwjleijs@shioda.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
mr. D.W.J. Leijs
035 - 6218999
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Marktleider sinds 1992         

Examen voor het diploma als advocaat in Duitsland                                                                        

Eignungsprüfung als Rechtsanwalt in Deutschland                            

De 21e voorbereidende cursus voor het afl eggen van het 
examen begint maart 2013 in Frankfurt                                              
                                               

Info: www.drgrannemann.de
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Actualiteiten

Hoe goed voelt  
u zich als 
advocaat?
De Stichting Jonge Balie Nederland 
(SJBN), sinds 1976 de belangenbeharti-
ger van jonge advocaten, wil middels de 
SJBN-enquête het welbevinden van haar 
doelgroep monitoren. Met deze enquête, 
die dit jaar voor het eerst wordt gehou-
den, hoopt de SJBN relevante ontwik-
kelingen te signaleren die de jonge be-
roepsgroep aangaan. Advocaten die die 
tot zeven jaar beëdigd zijn, ontvangen in 
week 37 per e-mail een uitnodiging voor 
de enquête. Aan bod komt onder meer 
tevredenheid met werksfeer, werktij-
den, opleiding en begeleiding. Gegevens 
blijven anoniem en zijn niet te herleiden 
naar de respondent. De SJBN roept ieder-
een die de uitnodiging ontvangt zijn of 
haar gevoel te laten spreken en de enquê-
te in te vullen. Wordt vervolgd! 

Jonge Balie 
Congres 2012
Op 1 en 2 november vind het jaarlijkse 
Jonge Balie Congres plaats, hét evene-
ment voor de jonge advocaat. Gekozen 
is voor het brede internationale thema 
Onbegrensde mogelijkheden: de internationale 
dimensie in de dagelijkse juridische praktijk. 
Aandacht wordt besteed aan een prak-
tische toepassing in elke praktijk van 
internationaal en Europees recht, maar 
ook aan praktische vaardigheden zoals 
het overbruggen van culturele verschil-
len bij onderhandelingen en het leggen 
van een buitenland beslag. Wat moet de 
jonge advocaat weten en waar moet hij 
op letten? 
Bij het congres hoort uiteraard een toplo-
catie: het AFAS Circustheater in Scheve-
ningen. Na het spetterende eindfeest kan 
overnacht worden in het Kurhaus of één 
van de andere hotels aan de boulevard 
van Scheveningen.

Golfballen 
opgelet
Ook dit jaar wordt er weer een advocaten-
golftoernooi georganiseerd ter gelegenheid 
van het Jaarconges van de Orde. Dit evene-
ment op de Amsterdamse Golf Club vindt 
plaats op 27 september, de dag voor het 
Jaarcongres in Amsterdam. Advocaten met 
een geldig GVB kunnen die dag deelnemen 
aan een stableford wedstrijd, maar voor de 
niet-ervaren golfers wordt een uitgebreide 
clinic georganiseerd. Voor de mensen die 
hieraan meedoen: op het programma staat 
leren putten, chippen en de swing. Deze les 
wordt afgesloten met een wedstrijd. 
 Deelname kost 60 euro per persoon, 
waarvan er 10 euro wordt gedoneerd aan de 
Stichting Advocaten voor Advocaten, de on-
afhankelijke stichting die streeft naar een 
vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening 
van de advocatuur. De organisatie van het 
golftoernooi staat los van de organisatie van 
het Jaarcongres en geïnteresseerden dienen 
zich hiervoor dus apart aan te melden.

(advertentie)


