Pallas Advocaten
Arbeidsrechtspecialisten
met internationale focus

Pallas Advocaten
Zoekt u een strategische partner op het gebied van
arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht? Pallas
Advocaten is expert in arbeidsrechtelijke kwesties; ook
grensoverschrijdend. We werken voornamelijk voor bedrijven
met een internationale focus. Ons internationale netwerk
van advocaten, fiscalisten en recruiters staat voor u open.
U werkt in een krachtenveld van verschillende stakeholders
zoals aandeelhouders, toezichthouders, vakbonden,
ondernemingsraden, management en werknemers. Wij
begrijpen deze verhoudingen en bepalen samen met u de te
volgen strategie.

Wat bieden wij u:
 Nationale en internationale ervaring
U kunt met al uw arbeidsrechtelijke vragen terecht bij Pallas
Advocaten. Onze advocaten zijn ervaren in het behandelen
van arbeidsrechtelijke zaken op een zeer breed terrein,
zowel nationaal als internationaal. Of het nu gaat om
arbeidsovereenkomsten, ontslagen, veranderingsprocessen of
over grensoverschrijdende (expat)situaties.
 Persoonlijke aanpak
Onze aanpak is persoonlijk en gebaseerd op wederzijds
vertrouwen. Wij houden van korte lijnen en een duidelijke
structuur en bieden u één aanspreekpunt voor alle
arbeidsrechtelijke kwesties. Hierdoor kunnen we efficiënt en
daadkrachtig werken.
 Hoogwaardige kwaliteit
Wij garanderen hoogwaardige kwaliteit op arbeidsrechtelijk
gebied door onze vakkennis en jarenlange praktijkervaring.
Wij kunnen door onze expertise alle kanten van een
probleem bezien. Ook als dit ons eigen vakgebied
overschrijdt. Wij werken nauw samen met andere
specialisten binnen ons (internationale) netwerk.
 Goede prijs-kwaliteitverhouding
Pallas Advocaten is een niche kantoor. Dat is een bewuste
keuze. Hoge kwaliteit met een persoonlijke aanpak tegen
aantrekkelijke tarieven: dat is wat we bieden.

Arbeidsrecht op het hoogste niveau
Internationaal arbeidsrecht
Wij adviseren over het opstellen, wijzigen of beëindigen van
arbeidsovereenkomsten met een internationaal karakter en
expat policies. Detacheringen naar of vanuit het buitenland.
Nederlands arbeidsrecht
Zowel bij het begeleiden van een
(collectief) ontslag als bij het opstellen
van een arbeidsovereenkomst, bieden
wij praktische juridische bijstand en
strategisch advies.
Medezeggenschapsrecht
We adviseren over medezeggenschapstrajecten en het instellen
van verschillende soorten ondernemingsraden, waaronder
Europese ondernemingsraden. De communicatiestrategie
speelt hierbij een belangrijke rol.
Managementovereenkomsten, uitzending en ZZP-contracten
Dit zijn arbeidsrelaties op basis van een overeenkomst van
opdracht. Wij adviseren over de voor- en nadelen van deze
bijzondere arbeidsrelaties.
‘In-company’ opleidingen en trainingen
Op maat gesneden opleidingen en trainingen over arbeidsrecht
en medezeggenschap, in het Nederlands en Engels. We zien
kennisdelen als investering in een duurzame klantrelatie.

Know – Like - Trust
Wij kunnen u het beste adviseren als wij u en uw
organisatie goed kennen. Daarom investeren wij graag
in de relatie met u en uw bedrijf. Zodat wij weten wat u
bezighoudt en wij in onze advisering rekening kunnen
houden met uw bedrijfsstrategie en commerciële belangen.
Vaste cliënten bellen ons daarom geregeld om te sparren
over uiteenlopende vraagstukken binnen hun organisatie.
Ook als deze buiten ons vakgebied vallen.

www.pallas.nl
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Biedt kwaliteit en service op hoog niveau
Is expert in internationaal arbeidsrecht
Kiest voor persoonlijk contact
Is strategisch gesprekspartner voor HR en directie
Houdt rekening met belangen van diverse stakeholders
Denkt en handelt oplossingsgericht
Deelt kennis
Werkt nauw samen met specialisten in andere disciplines

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op: www.pallas.nl
Of neem contact op met:
Alain Camonier
Advocaat
Alain.camonier@pallas.nl
06 15 95 46 15

Pallas Advocaten
Willemsparkweg 82
1071 HL Amsterdam
T 020 470 93 64
E info@pallas.nl
www.pallas.nl

Marcel de Vries
Advocaat
Marcel.de.vries@pallas.nl
06 29 22 93 37

Sanne van Ruitenbeek
Advocaat
Sanne.van.ruitenbeek@pallas.nl
06 15 96 39 95

