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Advocaat-medewerker Competition & Trade 
Baker McKenzie Amsterdam office 

Informatie 

Baker McKenzie is één van ‘s werelds grootste en meest toonaangevende advocatenkantoren, met 77 
kantoren in 47 landen. Als eerste advocatenkantoor in Nederland met een internationale praktijk, heeft Baker 
McKenzie Amsterdam de meeste ervaring in grensoverschrijdende advocatuur. In Amsterdam werken circa 
170 advocaten, fiscalisten en notarissen voor Nederlandse en internationale topcliënten. 
 

Functie 

De sectie Competition & Trade legt zich toe op het mededingingsrecht en international trade. Als advocaat-
medewerker los je dagelijks complexe vraagstukken voor multinationale ondernemingen op. De nadruk zal 
liggen op het mededingingsrecht, maar je adviseert ook over exportcontrolewetgeving met betrekking tot 
strategische goederen en economische sancties. Baker McKenzie behoort op deze gebieden tot één van de 
toonaangevende kantoren. 
  
Christiaan van der Meer, advocaat Competition & Trade: "Als advocaat-medewerker werk je hier binnen een 
zeer internationale praktijk. Je adviseert ondernemingen over compliance met het mededingingsrecht en je 
bent nauw betrokken bij onze transactiepraktijk, onder meer voor het verkrijgen van goedkeuring van 
mededingingsautoriteiten. Ook zul je ondernemingen bijstaan in onderzoeken van autoriteiten en in civiele 
schadevergoedingsacties naar aanleiding van mededingingsinbreuken. Daarnaast adviseer je op het vlak van 
exportcontrole, maar je houdt je ook bezig met economische sancties (bijvoorbeeld van de EU of de VS) en 
hun concrete toepassing op internationale handelsrelaties of handelspolitiek. 
  
Veel zaken hebben Amerikaans-, Europees- en Nederlandsrechtelijke aspecten. Er wordt nauw 
samengewerkt met onze kantoren in met name Brussel, Londen, Washington DC en Sillicon Valley. Je wordt 
uitgedaagd om je kennis en ervaring creatief in te zetten op een breed werkgebied. Je wordt regelmatig 
uitgenodigd voor internationale bijeenkomsten waar je intensief wordt opgeleid en contacten met collega’s 
onderhoudt. 
 

Eisen 

 
Baker McKenzie is op zoek naar een advocaat-medewerker die zich door het bovenstaande aangesproken 
voelt en de ambitie heeft een actieve bijdrage te leveren aan de verdere groei van deze praktijk. De 
belangrijkste functie-eisen zijn: 
–           Tenminste 3 jaar werkervaring in een EU & mededingingsrechtpraktijk 
–           Brede algemene ontwikkeling, belangstelling voor internationale politiek 
–           Een creatief en analytisch denkvermogen 
–           Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
–           Enthousiasme en teamgeest! 
 

Interesse 

 
Ben jij klaar voor deze uitdaging en herken jij jezelf in bovengenoemde functieomschrijving? Solliciteer dan 
middels het sollicitatieformulier. 
  
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Sofie Simao (Teamlead Recruitment) via + 31 (0)20 
551 7953. 

 


