Ervaar het
verschil tussen
werken en
carrière maken.

Uniting Expertise,
Accelerating Ambitions

Onze focus?
Jouw
persoonlijke
ambities
overtreffen.
De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de
specialisten van USG Legal Professionals voor gaan.
Sinds 1993 voorziet USG Legal opdrachtgevers van
hoogwaardige juridische kennis en capaciteit.
Bovendien hebben wij een uitgebreide klantenkring
van sterk uiteenlopende opdrachtgevers. Dat maakt
ons een geliefde werkgever. Je kunt rekenen op
uitdagende en veelzijdige juridisch inhoudelijke
vraagstukken die prima aansluiten bij jouw ambities.
En je krijgt van ons uitstekende begeleiding om het
beste uit jezelf te halen.

Volop mogelijkheden
Van arbeidsrecht en ondernemingsrecht tot uiteenlopende
rechtsgebieden binnen het bestuursrecht, junior tot senior posities,
USG Legal heeft het allemaal in huis. Wij zijn dé werkgever voor
juristen. Onze dienstverlening is breed en altijd op maat. Klanten
schakelen ons bijvoorbeeld in voor legal outsourcing, advies, interim
juristen en grotere projecten. Maar wij bieden ook flexibele pools van
juridisch specialisten. En nemen zelfs gehele juridische processen
voor klanten uit handen. Volop mogelijkheden voor jou dus als legal
professional!

De lat ligt hoog
Voor wat, hoort wat. Onze bevlogen professionals bieden juridische
expertise op inhoudelijk en procesmatig vlak en gaan altijd een stap
verder. Met een positief-kritische houding, oog voor perfectie en
resultaatgedreven aanpak. Onze juridische dienstverlening wordt dan
ook uitsluitend verzorgd door pragmatisch ingestelde juristen die voor
het beste resultaat gaan.
Herken je jezelf hierin en wil je je carrière een boost geven? Dan komen
we graag met je in contact. Wij zijn USG Legal Professionals, onderdeel
van USG Professionals: de divisie van USG People voor hoogopgeleiden.
Wij willen jouw topwerkgever zijn.

Carrièreperspectief
voor legal
professionals

Young professional
Heb je na je universitaire rechtenstudie juridische werkervaring
opgedaan? Ben je bovendien bovengemiddeld ambitieus, leergierig,
flexibel ingesteld en denk je out of the box zonder daarbij het belang
van onze klant uit het oog te verliezen? USG Legal biedt young legal
professionals de unieke kans om brede kennis en ervaring op te doen
bij verschillende organisaties. Binnen de overheid, het bedrijfsleven
of de not-for-profitsector; waar jij het beste tot je recht komt.

Snel groeien als young professional
Wat USG Legal jou als young professional biedt:
>	
Een resourcemanager die jou intensief begeleidt bij je persoonlijke
ontwikkeling.
>	
Ruimte om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen met

Op zoek naar verdieping of juist verbreding in je
carrière? Als werkgever heeft USG Legal juridische
professionals veel te bieden. Of je nu junior, medior
of senior bent. En of je nu op zoek bent naar een
vaste aanstelling of als zzp’er met een tijdelijke
opdracht voor ons aan de slag wilt. Je werkt aan
uitdagingen die passen bij jouw ervaring, kwaliteiten,
ambities en persoonlijkheid.

trainingen en opleidingen.
>	
Een buddy: je werkt samen met een ervaren jurist en krijgt zo
coaching on the job.
>	
Snelle doorgroei met diverse promotiemogelijkheden.
>	
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Waaronder
een premievrij pensioen en een bonusregeling.

Professional
Heb jij als jurist meer dan 3 jaar ervaring? Wil je jezelf specialiseren
en verder groeien in je rol als juridisch specialist? Ben je bovendien
vakinhoudelijk en communicatief sterk, bevlogen, flexibel,
ondernemend én haal je graag het beste uit jezelf en uit anderen?
Dan zijn er volop mogelijkheden. In vaste dienst van USG Legal werk je
aan gevarieerde opdrachten en vervul je verschillende rollen. Zo ben
je de ene keer vooral sparringpartner en juridisch adviseur. De andere
keer neem je bijvoorbeeld – bij pieken, plotselinge drukte of ziekte –
lopende juridische dossiers over van onze opdrachtgevers.

Specialiseren als jurist
Wat USG Legal jou als ervaren professional biedt:
>	
Jezelf verder specialiseren en verder groeien in je rol als legal
professional. Binnen de overheid of de zakelijke dienstverlening.
>	
Snelle doorgroei naar de rol van senior jurist. Als senior jurist coach
je collega’s, leid je projecten, voer je verantwoordelijke/complexe
opdrachten uit en geef je trainingen.
>	
Intensieve begeleiding door je resourcemanager.
>	
Ruimte om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen met
trainingen en opleidingen.
>	
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
een premievrij pensioen en een bonusregeling.

Freelance juristen

De top bereiken met Executive search

Ook als ervaren juridisch zzp’er ben je bij USG Legal aan het juiste

Door onze jarenlange ervaring kan USG Legal ook de zeer ervaren

adres. Onze opdrachtgevers vragen om flexibele professionals die

juridisch professional uitstekend van dienst zijn bij het vinden van een

maatwerk leveren. Ervaren en juridisch zeer goed onderlegde

vaste betrekking op executive search niveau. Het is daarbij belangrijk

specialisten die direct en effectief voor klanten aan de slag gaan.

dat je minimaal 8 jaar werkervaring hebt in eindverantwoordelijke

Daarom vinden wij het belangrijk dat je beschikt over minimaal 8 jaar

posities. Uiteraard nemen we jouw persoonlijke ambities en wensen

relevante werkervaring op het betreffende rechtsgebied. Bovendien

daarbij als uitgangspunt.

heb je ervaring in verschillende rollen en met het werken in
projectmatig verband. Daarnaast houd je je kennis altijd up-to-date,
ben je praktisch, doelgericht en communicatief sterk.

Het beste halen uit je ondernemerschap
USG Legal biedt jou als juridisch zzp’er uitdagende specialistische
opdrachten bij interessante opdrachtgevers. Wij werken veelal op basis
van resultaatsverplichtingen. Je werkt projectmatig en kunt je werk
meestal flexibel indelen. Per specialisatie en aanverwante
rechtsgebieden bouwen wij aan een flexibele pool. Jij krijgt de
mogelijkheid om daarin te participeren. Jouw voordelen? In contact
komen met een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en vakgenoten.
En deelnemen aan juridisch inhoudelijke netwerkbijeenkomsten en
vaktrainingen waarmee je je kennis en vaardigheden versterkt.

Vaste juridische baan via werving en selectie
Onze opdrachtgevers schakelen ons regelmatig in voor het werven en
selecteren van ervaren juridisch professionals. Ambitieuze juristen met
een afgeronde academische opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring.
Specialisten op een bepaald rechtsgebied of die binnen een specifieke
branche werkzaam zijn. Ben jij een ervaren jurist en zoek je een vaste
baan? Wij gaan graag met je in gesprek.

Uniting Expertise, Accelerating
Ambitions

Zó maken wij
het verschil

eindemaandborrels, het Zomerfeest en Kerstfeest, Businessevents
en teamactiviteiten met als hoogtepunt het jaarlijkse skiweekend.
Daarnaast werk je in een inspirerende omgeving waarin je spart met
collega’s, kennis met andere juristen deelt en je elkaars kwaliteiten
versterkt. Bovendien doe je je voordeel met boeiende kennissessies en
workshops. En blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen in het
vakgebied via het goedbezochte juristenweblog.nl, waar wij ook jouw
professionele bijdrage bijzonder waarderen.

Jouw carrièremogelijkheden uitbreiden
USG Legal biedt jou juridisch inhoudelijk werk dat aansluit bij wat je
zoekt. Dat kunnen we doen omdat wij jarenlange ervaring hebben én
beschikken over een groot netwerk van opdrachtgevers. Niet voor niets
zijn wij marktleider in het leveren van juridische kennis en capaciteit.

Van alle markten thuis zijn
Onze klantenkring is veelzijdig, specialistisch en wijd – over Nederland

Onze focus ligt bij jouw persoonlijke ontwikkeling.
Wij dagen je voortdurend uit om het beste uit jezelf te
halen. Met uitgebreide coaching, een stimulerende
werkomgeving en ruime groeimogelijkheden.
Hoe zien de professionals zelf eigenlijk USG Legal als
werkgever? Lees hun ervaringen op usglegal.nl.

én daarbuiten – verspreid. De vraag naar internationaal georienteerde
juristen groeit. USG Legal heeft daarom ook kantoren in België,
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. Dat biedt jou volop
mogelijkheden. Zo kun je brede ervaring opdoen bij internationaal
opererende opdrachtgevers. Of je juist specialiseren in een
specifieke sector.
> Zakelijke markt:
Wij werken voor kleine en grote (internationale) ondernemingen zoals
financiële dienstverleners, luchtvaartmaatschappijen, bedrijven binnen
de energie-, retail- en telecombranche en (rechtsbijstand)verzekeraars.
> Overheid
Al zo’n 20 jaar werken wij voor de publieke sector. Waaronder
gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsinstanties,
agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).
> Not-for-profitsector
Tot onze klantenkring behoren onder meer maatschappelijke en
culturele organisaties, onderwijsorganisaties, vakbonden en
zorginstellingen.

Wederzijdse ambities versnellen
USG Legal is geïnteresseerd in mensen. Wij koesteren de relatie met
onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en natuurlijk met die
van jou als juridisch specialist. Want sterke persoonlijke relaties zijn
volgens ons de basis voor de beste dienstverlening. Wij leren je graag
goed kennen zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Daarom krijg je
van ons veel ruimte voor het volgen van trainingen en opleidingen.
En hechten wij veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé.
Je krijgt van ons alle ondersteuning die je nodig hebt om je persoonlijke
ambities en doelen – en die van onze opdrachtgevers – te versnellen.

Inspirerende werkomgeving bieden
USG Legal is graag jouw topwerkgever. Wij doen er alles aan om
een uitstekende werksfeer te bevorderen. Bijvoorbeeld met
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USG Legal Professionals zorgt ervoor dat jij je ambities en kwaliteiten als juridisch
specialist verder ontwikkelt. En neemt opdrachtgevers juridisch werk uit handen
zodat zij zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Onze bevlogen legal
professionals leggen de lat steeds een stukje hoger. En gaan uitsluitend voor het
beste. Want wij geloven dat altijd alles beter, effectiever of efficiënter kan.
Zo versnellen wij wederzijdse ambities. Die van onze klanten én die van jou.
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