
Over Legal Manager Services 

Legal Manager Services is een snelgroeiende startup die zich richt op legal process outsourcing. 
Vanuit een kantoor in het centrum Leiden voeren wij standaard juridische werkzaamheden uit voor 
Nederlandse en internationale ondernemingen. Door de unieke focus en het gebruik van slimme 
techniek hebben wij een gat in de markt van de juridische dienstverleners gevonden. Wij worden sinds 
september financieel gesteund door de Nederlandse investeerder 5Square Capital. 

Wil jij als jurist werken bij een innovatieve juridische dienstverlener in Leiden? En wil jij direct het 
resultaat zien van je acties, meedenken en onderdeel uitmaken van de groei van LMS? Goed nieuws: 
wij zijn op zoek naar gemotiveerde Customer Success Managers. 

Functieomschrijving 

Onze Customer Success Managers zijn het vaste aanspreekpunt van onze klanten die wij op basis 
van een vaste service level ondersteunen bij standaard juridische werkzaamheden. Als CSM is het 
jouw hoogste prioriteit om een uitstekende klantervaring te leveren. 

Zo ziet je takenpakket er concreet uit: 

 Je bent de vaste contactpersoon van onze klanten. Wij verwachten dat je een 
vertrouwensband opbouwt met jouw contactpersonen bij de klant. 

 Jij zorgt dat de werkzaamheden voor de klanten optimaal door ons worden uitgevoerd. 

 Je bent op de hoogte van alle wensen en behoeften van jouw klanten. Het doet je plezier om 
hen te ondersteunen en te adviseren. 

 Je streeft er voortdurend naar om onze klantervaring te verbeteren. 

 Als klanten een probleem ondervinden, ga jij op zoek naar de best mogelijke oplossing. 

Requirements 

Ben jij op zoek naar een uitdagende start positie in de juridische wereld? Als je jezelf herkent in de 
onderstaande omschrijving, dan nemen wij je graag mee aan boord: 

 Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels  

 Integriteit is enorm belangrijk voor jou 

 Je hebt affiniteit met technologie en goede kennis van Word en Excel 

 Je bezit sterke communicatieve vaardigheden 

 Je bent een rasechte teamspeler 

 Veeleisende klanten en individuele doelstellingen schrikken je niet af 

Benefits 

Wij geloven dat gemotiveerde medewerkers garant staan voor gelukkige klanten. Daarom zetten we 
graag ons beste beentje voor om ervoor te zorgen dat elke LMS medewerker steeds weer met een 
glimlach op kantoor verschijnt. Samen willen we de wereld veroveren; doe je mee? Wat wij bieden: 

 Een inspirerende werkomgeving met een kantoor in het centrum van Leiden 

 Een klein hecht team waar jouw mening telt en je snel kunt leren en groeien 

 Marktconform salaris 

 Gezellige borrels en kantooruitjes 

Solliciteer nu 

Ben jij degene die we zoeken? Stuur ons je CV en motivatiebrief (1 A4-pagina), waarin je ons vertelt 
waarom jij de perfecte kandidaat bent. We evalueren voortdurend sollicitaties, maar je mag erop 
rekenen dat je binnen 1 week van ons hoort. 



Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Harm Bavinck op 
harm.bavinck@legalmanager.com. 
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