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Als specialist arbeidsrecht heb ik talloze werknemers en werkgevers succesvol geholpen om op een eerlijke
manier arbeidsconflicten op te lossen. Ik geloof in duidelijke en toegankelijke communicatie waardoor ik een
laagdrempelige en toegankelijke atmosfeer creëer. In-house trainingen en advies zijn mijn passies. Door het
informeren en opleiden van klanten loop je altijd een stapje voor en voorkomen is altijd beter dan genezen! Ik
werk het beste in een uitdagende, commerciële omgeving waar de ruimte is om te excelleren.

Master of Laws
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Master Nederlands Recht: specialisatie arbeidsrecht

2003 - 2007

Advocaat
De Leen Advocaten & Notarissen, Groningen

Als specialist arbeidsrecht ruime ervaring opgedaan in zowel advies‑ als procespraktijken. Met een goed gevoel
voor idealisme en moraal talloze conflicten tussen werknemers en werkgevers opgelost. De werkzaamheden
besloegen alle aspecten van het arbeidsrecht o.a. ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidsconflicten,
arbeidsongeschiktheid, reorganisaties, medezeggenschap en concurrentiebedingen.

In deze functie zowel werkgevers als werknemers bijgestaan en bij bedrijven in‑house trainingen en adviezen
gegeven over arbeidsrecht.

mei 2012 - nov 2021

Jurist
Gemeente Groningen, Groningen

Als beginnend jurist het college van burgemeesters en wethouders ondersteund bij het uitzoeken van
juridische vraagstukken, opstellen en bewaken van dossiers, het doen van jurisprudentieonderzoek en op basis
daarvan het opstellen van adviezen. De beslissingen uitwerken in concept wetsvoorstellen en officiële
documenten.

nov 2007 - jul 2012

 Personalia

 Profiel

 Opleidingen

 Werkervaring



Stagiair
OVRM advocaten, Groningen

Als stagiair was ik werkzaam op de juridische afdeling. Hier ondersteunde ik de advocaten door het
samenstellen en controleren van dossiers, het verrichten van onderzoek, bestuderen van processtukken en
eerstelijns adviseren van klanten.

sep 2006 - sep 2007

sep 2021 - jul 2021

Arbeidsrecht
Zeer goed

Ondernemersrecht
Zeer goed

Onderzoeksvaardigheden
Goed

Engels
C2

Duits
C1

Legal English
Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

sep 2013 - jul 2014

Recht voor zijn raap, Doorzetter en doordenker

Marco De Leen
0612345678
marco@deleenadvocaten.nl

De Leen Advocaten &
Notarissen

Assistent-trainer
Voetbalclub DIO Groningen, Groningen

Assistent trainer voor een jong ambitieus team.

sep 2018 - heden

 Vaardigheden

 Talen

Cursussen

 Eigenschappen

 Referenties

 Nevenactiviteiten
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