
HETZELFDE WERK,
HET BETERE LEVEN



 

ALS JE ERVOOR KIEST OM BIJ KIENHUISHOVING  

TE WERKEN OF ER JE STAGE TE VOLBRENGEN,  

KOM JE BIJ EEN VOLWASSEN EN AMBITIEUS  

KANTOOR VAN FORMAAT.

DE BOODSCHAP IS,

DAT TALENT BIJ 

KIENHUIS-

HOVING

ALTIJD ZIJN 

PLEK VINDT!

Eerst het werk

Niet bij alle grote kantoren krijg je als junior 

direct de volle mep verantwoordelijkheid.  

Bij KienhuisHoving wel. We hebben boeiende 

zaken voor aansprekende klanten en daarin 

draai je volwaardig mee. Bewijs jezelf en 

je krijgt de kans een eigen praktijk op te 

bouwen. Want het gaat ons niet om leeftijd,  

maar om kwaliteit. Het verwondert dan ook 

niet dat je bij KienhuisHoving jonge mensen 

kunt aantreffen, die met stip stijgen op de 

‘corporate ladder’. Laten we eerlijk zijn: dat 

vraagt wel om hard werken. Maar nooit voor 

de vorm, altijd voor de inhoud. En zeg nou 

zelf, daar is toch niks mis mee?

Keuze voor je kiezen 

Eén van de redenen dat KienhuisHoving 

zo succesvol is, is dat we een echt breed 

kantoor zijn. Advocatuur en notariaat  

werken nauw samen waar hun zaken 

raakvlakken hebben. Dat verrijkt je blik én 

het maakt de service aan je cliënten mooi 

compleet. Mooi compleet is ook het scala 

aan vakgebieden dat KienhuisHoving heeft. 

Onze specialismen zijn: aanbestedingsrecht, 

ambtenarenrecht, arbeidsrecht, banking 

& finance, bestuursrecht, bouwrecht, 

commercieel vastgoed, contracten-,  

proces- & aansprakelijkheidsrecht, 

gezondheidsrecht, herstructurering  

& insolventierecht, huurrecht, intellectuele 

eigendom, ICT-recht & privacy, landgoederen, 

mededingingsrecht, omgevingsrecht, 

ondernemingsrecht, onderwijsrecht, 

pensioenrecht, personen- & familierecht. 

Enfin, als je meer wilt weten over onze 

specialismen lees je dat wel op onze 

website. De boodschap is, dat talent bij 

KienhuisHoving altijd zijn plek vindt!

Na het werk

Hard werken is één, maar we geloven 

ook in een goede balans tussen werk en 

ontspanning. Op ons kantoor in Enschede 

vind je dat in onze bruine kroeg ‘Bouke’s 

corner’, waar het bijna iedere vrijdagmiddag 

happy hour is. Naast de reguliere borrels, 

organiseert de barcommissie jaarlijks 

een aantal terugkerende aangeklede 

borrels met buffet en drankproeverijen. 

Bovendien organiseren wij onder andere 

personeelsuitjes, de familiedag en het 

kerstfeest. Onze collega’s doen regelmatig 

gezamenlijk mee aan de nodige sportieve 

activiteiten in de omgeving, zoals de 

Enschede marathon en de Singelloop. 

Daarnaast vind je volop gezelligheid in 

studentenstad Enschede. Uitgaan, terrasjes 

en restaurants, bioscoop en theater,  

voor een bruisend centrum zit je ook in 

Enschede helemaal goed. 

Wij beschikken over een ingericht 

appartement, gelegen op het terrein van  

de Universiteit Twente. Op ongeveer 15 

minuten loopafstand van ons kantoor  

en goed te bereiken met het openbaar 

vervoer. Tijdens je stage kun je kosteloos 

gebruik maken van het appartement.

Utrecht

Sinds oktober 2020 hebben wij ook 

een volwaardige vestiging in Utrecht, 

aan de Koningslaan, gelegen aan het 

Wilhelminapark. Centraal in het land en  

goed bereikbaar; ideaal voor veel van  

onze cliënten én medewerkers uit de 

Randstad en de rest van Nederland. 

Ons kantoor ligt op een steenworp  

afstand van het levendige en gezellige 

centrum van studentenstad Utrecht!  

Genoeg mogelijkheden voor na het werk. 

Ook op ons kantoor in Utrecht werken  

notarissen en advocaten nauw samen  

en zijn al onze disciplines vertegen-

woordigd. Vraag naar de mogelijkheden  

via P&O@kienhuishoving.nl.

Je combineert daarmee het beste van twee 

werelden. Je krijgt alle ruimte om professioneel 

te groeien, te leren én een positie te verwerven. 

Tegelijkertijd beland je in een werk- en 

woonomgeving die stimuleert, vermaakt  

én ontspant. Want hadden we al verteld dat 

KienhuisHoving standplaats Twente heeft?



KIENHUISHOVING NV

KIENHUISHOVING ENSCHEDE

Pantheon 25

7521PR Enschede

Postbus 109

7500 AC Enschede

T +31(0)88 480 40 00

P&O@kienhuishoving.nl

KIENHUISHOVING UTRECHT

Koningslaan 62

3583 GP Utrecht

Postbus 14085

3508 SC Utrecht

T +31(0)88 480 41 50

Meer weten?
Natuurlijk kijk je op

www.kienhuishoving.nl

En vind je daar een vakgebied  

dat je aanstaat, bel dan gerust  

met één van de collega’s die  

daarbij vermeld staat.


