Law.Yer consulting
Law.Yer is de nieuwe consulting tak van YER Legal, waarbij wij

Wij bieden u:

specialisten inzetten voor juridisch advieswerk. De consultants

J

zijn prominenten uit de markt en hebben gewerkt bij voor

Advieswerk van hoog niveau, pragmatisch en direct
implementeerbaar

aanstaande advocatenkantoren. Daarna hebben ze in-house

J

Specialistische consultants die flexibel inzetbaar zijn

ervaring opgedaan bij toonaangevende organisaties, vaak op

J

De mogelijkheid om de kosten voor juridisch advieswerk

eindverantwoordelijk niveau.

te verlagen
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YER Legal is gespecialiseerd in de bemiddeling van juristen voor

specialistische advocatenkantoren in Nederland en op verzoek

interim en vaste functies. Wij hebben een extensief trackrecord

ook in het buitenland. Ons netwerk is opgebouwd uit high

opgebouwd en werken voor gerenommeerde multinationals en

potentials en doorgewinterde advocaten en legal counsels.
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Managing Consultant
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sophielourens@yer.nl

Law.Yer consultants en rechtsgebieden
Wij hebben de consultants zorgvuldig gescreend en geselecteerd op basis van expertise, reputatie, ervaring in de markt en referenties.
Ze zijn onder andere gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

J

Commercial Contracting

J

Employment

J

Insurance

J

Project Management

J

Competition

J

Energy

J

IP

J

Real Estate

J

Corporate Governance

J

Financial Services

J

IT

J

Tax

J

Corporate M&A

J

Insolvency & Restructuring

J

Privacy

J

Tender & Procurement

Referenties
“Prettige persoonlijkheid, goede crisismanager, snel overzicht en snel inzicht in wat
de sleutelonderwerpen zijn om dingen in beweging te krijgen.”

“Maakt zich dossier goed en snel eigen.
Inhoudelijk beter en scherper dan fiscalisten van grote Zuidas-kantoren.”

“Inhoudelijke kennis staat buiten kijf, maar daarnaast ook zakelijke en
prettige manier van omgaan met klanten en belanghebbenden. Serieuze partner.”

ABN AMRO | Achmea | AEG | Ahold | AkzoNobel | Align Technology | Ampelman | Aviko | BCD Travel | BeGreen Energy | CBRE | Centric
Coca-Cola | COFRA | CSU | De Brauw | DSM | Euroclear | Euronext | FedEx | Freshfields | Heineken | ING | InsingerGilissen
KAS | Kempen | KLM | KPN | Leaseplan | Meijer Realty Partners | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Ordina | Propertize | Q-Park
SABIC | Sandvik | Sanquin | Statkraft | Stedin | SVB | The Student Group Hotel | TNO | Wehkamp | Wereldhave | Windpark Fryslan

Neem contact met ons op voor het volledige overzicht van consultants, rechtsgebieden en referenties.

LAW.YER CONSULTING
law@yer.nl
www.yerexecutive.com/legal

