en een informele sfeer. Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn.
Verras jezelf en je klanten
Om onze klanten te verrassen, blijven we zoeken naar nieuwe invalshoeken.
Want alleen door onszelf uit te dagen, komen we tot de beste oplossingen
op het gebied van belasting- en pensioenadvisering, actuariaat en daaraan
gerelateerde HR-diensten. Daarom helpen we je graag verder bij het ontdekken
van je sterke punten. Met coaching, inspirerende collega’s, opleidingen en de
mogelijkheid te switchen tussen sectoren en vestigingen. Of je gaat een korte
of langere periode naar het buitenland. Als het om jouw ontwikkeling gaat,
kent PwC geen grenzen.
Kijk voor evenementen, stages, werkstudentschappen en vacatures
op pwc.nl/carriere.

pwc.nl/carriere
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VOORWOORD STEP BESTUUR
DE KEUZE VOOR EEN WERKGEVER KAN ÉÉN VAN DE LASTIGSTE
ONDERDELEN VAN JE STUDIE ZIJN
VEEL STUDENTEN ERVAREN DIT ALS EEN GROTE DREMPEL,
WANT HOE BEPAAL JE WELKE BRANCHE EN WELK (ADVOCATEN)
KANTOOR BIJ JE PAST? STICHTING STUDENT EN PRAKTIJK HEEFT
35 JAAR GELEDEN HET BEGRIP IN-HOUSEDAG VORMGEGEVEN
EN HEEFT DAARMEE DE KENNIS, ERVARING EN EXPERTISE IN
HUIS OM JOU TE HELPEN DE JUISTE KEUZE TE MAKEN.
OOK DIT NAJAAR BIEDEN WE JOU WEER DE MOGELIJKHEID
EEN KIJKJE TE NEMEN IN DE KEUKEN VAN POTENTIËLE
WERKGEVERS.
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Tijdens een STEP In-housedag maken kantoren en
studenten op een laagdrempelige en informele
wijze kennis met elkaar. In veel gevallen merken
beide partijen al snel of ze geïnteresseerd zijn,
met alle gevolgen van dien. Een STEP In-housedag
is in vorige cycli vaak aanleiding geweest voor een
uitnodiging tot het lopen van stage, meedoen aan
een business course of zelfs het in gang zetten van
sollicitatieprocedures!
Wanneer jij je inschrijft voor de najaarscyclus
van 2021 en meedoet aan een STEP In-housedag
bij één van de gerenommeerde kantoren die
deelnemen aan de STEP In-housedagen, maak je
dus ook kans om een grote stap in de ontwikkeling
van je carrière te zetten.
Het verkleinen van de kloof tussen het bedrijfsleven
en de universiteit is al 35 jaar onze missie. Om
studenten extra houvast te bieden, organiseren
we ook dit voorjaar in samenwerking met Qompas
de STEP workshop. Tijdens deze workshop krijg

je alle middelen aangereikt om een goede indruk
achter te laten tijdens de kennismaking met jouw
mogelijke werkgever.
Ben jij een rechtenstudent en bevind jij je in de
laatste fase van je bachelor of master? Weet je
nog niet in welke richting je wilt afstuderen of
werken? Of heb jij deze keuze juist al gemaakt en
wil je het kantoor van je dromen eens van binnen
bekijken? Ben jij op zoek naar een bijbaan, stage
of afstudeerplaats? Of ben je gewoon benieuwd
hoe het er bij een advocatenkantoor aan toe gaat?
Deelname aan een STEP In-housedag biedt de
mogelijkheid tot beantwoording van deze vragen.
Kortom, gun jezelf de tijd om uit te zoeken welke
toekomst bij jou past. Een STEP In-housedag is een
leuke, leerzame en nuttige ervaring. We hopen
je te zien op één van de STEP In-housedagen of
tijdens de STEP Workshop!
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STEP BESTUUR

LAETITIA WEZENBEEK

RINUS BERCULO

Algemeen voorzitter
Master Health Economics, Policy and Law
Erasmus Universiteit Rotterdam

Penningmeester
Master Ondernemingsrecht
Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe dragen de STEP in-housedagen bij aan een
goede oriëntatie binnen de juridische sector?

Hoe dragen de STEP in-housedagen bij aan een
goede oriëntatie binnen de juridische sector?

De keuze welke Master iemand wil doen of bij
welk bedrijf of kantoor hij/zij moet solliciteren
kan vaak een hele lastige zijn voor studenten.
Bij het volgen van een (juridische) opleiding
komt een student vaak onvoldoende toe aan
het opdoen van praktijkervaringen. De STEP
In-housedagen zijn de uitgelezen kans om
een kijkje in de praktijk te nemen. Studenten
kunnen kennismaken met kantoren en haar
kantoorgenoten, de sfeer op kantoor proeven
en inzicht krijgen in de werkzaamheden van het
kantoor. Doordat het laagdrempelig is zetten
studenten makkelijker deze stap en kunnen ze
zich optimaal en met veel plezier voorbereiden
op de arbeidsmarkt.

“
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Student zijn was het afgelopen jaar niet makkelijk, terwijl je studententijd wel een fase is in je
leven waar belangrijke keuzes moeten worden
gemaakt! De stap van studeren naar werken is
dan ook zeker in zo’n jaar voor veel studenten
groot om te nemen. Want bij welk van de vele
kantoren wil je nou stage lopen of werken later?
Langdurige lockdowns en andere vrijheidsbeperkende maatregelen maakten fysieke evenementen onmogelijk en daardoor het kennis
maken met kantoren moeilijker. Het is daarom
des te mooier dat STEP ook dit jaar twee grote
en succesvolle cycli heeft neer kunnen zetten.
Ondanks dat de insteek iets anders was dan
normaal hebben honderden studenten kennis
kunnen maken met advocatenkantoren op een
laagdrempelige manier en zo verdere invulling
kunnen geven aan hun toekomstplannen!

“

“

“
TIJMEN VAN DEN BRINK

MARA VOS

Commissaris Acquisitie I
Master Commerciële Rechtspraktijk
Universiteit Van Amsterdam

Commissaris Acquisitie II
Master Internet IT en Intellectueel eigendom
Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe dragen de STEP in-housedagen bij aan een
goede oriëntatie binnen de juridische sector?

Hoe dragen de STEP in-housedagen bij aan een
goede oriëntatie binnen de juridische sector?

“

“

Als rechtenstudent hoor je maar al te
vaak dat er als jurist zo ontzettend veel
beroepsmogelijkheden zijn. Maar welke
mogelijkheden zijn er nu precies? STEP geeft
studenten de kans om zich te oriënteren op de
praktijk. Hierdoor krijgen studenten een beter
beeld waar ze eventueel na hun studie terecht
kunnen komen. Ze maken kennis met de sfeer
op de werkvloer en ze leren de werknemers op
een laagdrempelige manier kennen. Daarnaast
zullen ze een beter besef krijgen wat het werk zelf
precies inhoudt. De kennis die wordt opgedaan
tijdens het bijwonen van een In-housedag zal
uiteindelijk leiden tot weloverwogen keuzes in
de toekomst.

“

Vanaf het moment dat je voor rechten kiest
begin je aan het studeren en toepassen van een
grote schat aan theoretische kennis. Je krijgt een
volledig beeld van de juridische theorie. Over
één ding leer je op de universiteit vrijwel niets:
de kantoren waar je later wellicht gaat werken
en hoe die omgeving van binnen functioneert.
STEP vult die blinde hoek van de universiteit op
met zijn In-housedagen en biedt studenten de
kans een kijkje in de keuken te nemen bij talloze
verschillende kantoren. Op een In-housedag kan
jij erachter komen welk kantoor het beste bij
jouw interesses past. Hierdoor krijg jij je eigen
doel nog scherper voor ogen en kan je gericht
naar je toekomst werken.
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STEP BESTUUR

JEANTINE SWAGERMAN
Marketing & Externe
Bachelor Rechtsgeleerdheid
Universiteit Van Amsterdam
Hoe dragen de STEP in-housedagen bij aan een
goede oriëntatie binnen de juridische sector?

“

Een In-housedag is iets wat ik alle
rechtenstudenten kan aanraden om te doen, of
je nou uiteindelijk in de advocatuur wil of niet.
Dit is namelijk dé manier om in contact te komen
met een breed aanbod advocatenkantoren. De
In-housedagen zijn een laagdrempelige manier
om een kijkje te nemen op een kantoor, of dat
nou online is of fysiek. Zo kan jij hen goed leren
kennen en zij jou. Dat helpt enorm je als je
later in je studie op zoek bent naar een stage,
werkstudentschap en later ook een baan.

“
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STEP BESTUUR NAJAAR 2021

“

Het STEP bestuur bestaat momenteel uit vijf personen en is verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur van stichting STEP. Het STEP bestuur is verantwoordelijk voor de strategische
en beleidsmatige aangelegenheden van de stichting. Hiernaast onderhoudt het de contacten met
zowel het bedrijfsleven als de universiteiten en haar studenten.

“
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STEP ORGANISATIE

DAGELIJKS BESTUUR
Laetitia Wezenbeek			
Rinus Berculo 				
Tijmen van den Brink			
Mara Vos				
Jeantine Swagerman			

Algemeen Voorzitter
Penningmeester
Commissaris Acquisitie I
Commissaris Acquisitie II
Marketing & Externe

RAAD VAN TOEZICHT
Mw. mr. Anne-fleur. M. van ‘t Hooft
Mw. Femke van der Voort
Mw. mr. Rosalie ter Meulen
Mw. Laurence C. van ‘t Hoff		
Dhr. Max Besseling			
Dhr. Michaël Rijnja
Mw. Isabelle Schreuders

Advocaat bij Simmons & Simmons
Advocaat bij Stibbe
Legal Counsel Employment JetBrains
Oud-bestuurslid STEP
Oud-bestuurslid STEP
Advocaat bij Stek Advocaten
Oud-bestuurslid STEP

De Raad van Toezicht dient als klankbord voor het huidige en toekomstige beleid
van Stichting Student en Praktijk. In de Raad nemen enkele vertegenwoordigers
uit het bedrijfsleven, met wie STEP een relatie heeft opgebouwd, alsmede oudbestuursleden plaats.
KASCOMMISSIE
Mw. mr. Rosalie ter Meulen		
Dhr. S.M. Besseling			

Legal Counsel Employment bij JetBrains
Oud-bestuurslid STEP

De kascommissie dient ter ondersteuning en controle van de penningmeester
op het financiële beleid van Stichting Student en Praktijk.
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COMITÉ VAN AANBEVELING
Daan Asser				
Pim Lieffering				
Nina Nypels				

Marije van der Schans		
					

Advocaat bij DLA Piper
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Advocaat bij Lexence

Graduate Recruiter bij Freshfields 		
Bruckhaus Deringer LLP

Het Comité van Aanbeveling dient ter ondersteuning van de promotie van
de activiteiten georganiseerd door Stichting Student en Praktijk.
Charlotte Oosterlee, Eva Hoogendijk,
Marlou van der Werff, Belén Gobits
Bente Philippo
Isabelle Cox, Jolien Geerars,
Anouk Haandrikman
Beau Lips, Lotte van de Werf,
Beau Ruhaak
Laetitia Wezenbeek, Sanne van Wijk

STEP is op universiteiten met een rechtenfaculteit vertegenwoordigd door
een externe commissie onder leiding van een voorzitter. Deze commissies
zijn samen met het STEP Bestuur verantwoordelijk voor de promotie van de
STEP In-housedagen.

“

STEP COMMISSIELEDEN
Universiteit Leiden 			
					
Maastricht University		
Rijksuniversiteit Groningen
					
Universiteit Utrecht 			
					
Universiteit van Amsterdam
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VOORBEREIDING STEP IN-HOUSEDAG
PERFECTE VOORBEREIDING
Het bezoeken van een STEP In-housedag is een ideale
voorbereiding als je een stage of afstudeerplaats zoekt óf ter
oriëntatie voor eventuele sollicitaties. Als je gaat solliciteren
voor een stage of voor een baan, wil je zoveel mogelijk te weten
komen over de organisatie. Het is belangrijk om de organisatie
al een keer ‘ontmoet’ te hebben, voordat je daadwerkelijk tot
actie overgaat, zodat je zeker weet dat je een klik hebt met de
organisatie. Juist omdat de STEP dag op locatie -in house- wordt
georganiseerd, krijg je veel inzicht in wie er bij een organisatie
werken en wat de bedrijfscultuur is.
VOORBEREIDING VAN EEN STEP IN-HOUSEDAG
Als je na de inschrijving bent uitgenodigd voor het kantoor, heb je
al een streepje voor door zowel het kantoor als STEP te bevestigen
dat jij op de In-housedag aanwezig zult zijn. Bij de voorbereiding
van de In-housedag kan hier rekening mee worden gehouden.
Bereid je vervolgens grondig voor op een In-housedag en
formuleer van te voren welke doelstellingen je met deze dag wilt
bereiken. Haal alles uit jouw deelname aan STEP In-housedagen,
want het is een uitgelezen kans om de sfeer te proeven, jezelf
te profileren of te netwerken. Zorg dus dat je je hebt ingelezen,
zodat je weet wat jou aanspreekt in het desbetreffende kantoor.
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DOEL: SFEER PROEVEN
Wil je diverse bedrijven met elkaar vergelijken of
je motivatie voor een bedrijf van jouw voorkeur
onderbouwen, benut de In-housedag dan goed
om de sfeer te proeven en diverse mensen te
ontmoeten die jou meer kunnen vertellen over het
bedrijf. Stel van tevoren een goede vragenlijst op,
zodat je aan de juiste personen vragen stelt die jou
helpen bij het vormen van een totaalbeeld over het
bedrijf. Vraag aan starters welke keuzes zij hebben
gemaakt en waarom zij voor het bedrijf hebben
gekozen. Medewerkers uit het vakgebied kunnen
je vertellen waaruit de dagelijkse werkzaamheden
bestaan en wat de algemeen heersende cultuur is.
DOEL: JEZELF PROFILEREN
Wil jij jezelf tijdens een In-housedag profileren
om een stage of baan te bemachtigen, pas dan je
doelstellingen aan. Laat jezelf van je beste kant
zien en stel geen vragen die je had kunnen weten,
maar stel vragen die het verschil maken. Door je
goed in te lezen in de diverse cases weet je welke
eigenschappen en persoonskenmerken belangrijk
zijn. Aan de hand hiervan kan de recruiter zien
wat voor een persoon je bent. Praat over de
mogelijkheden voor een stageplaats en probeer
een follow-up te bemachtigen om een stage te
concretiseren. Neem gerust contact op met de
recruiter als je na een In-housedag nog vragen
hebt.

met de juiste mensen tijdens een In-housedag is
dat je een beetje aan “name-dropping” kunt doen
wanneer je gaat solliciteren. In je motivatiebrief
kun je vertellen dat je bent geënthousiasmeerd
door de persoon die je hebt ontmoet tijdens de Inhousedag. Dit zal de recruiter vertrouwen geven
waardoor hij of zij eerder geneigd is jou uit te
nodigen voor een gesprek.
OP DE STEP IN-HOUSEDAG ZELF
Voordat de STEP In-housedag zal plaatsvinden,
zal het kantoor de uitgenodigde studenten op de
hoogte brengen van de plaats en aanvang. Vaak
wordt bij deze uitnodiging ook een dresscode
voorgeschreven. Is dit niet het geval, dan adviseren
wij om net gekleed naar een STEP In-housedag te
komen. Voor de mannen betekent dit in pak en
voor de vrouwen kan dit een nette jurk, broek/
rok en een blouse zijn. Dan rest alleen nog een
glimlach en veel plezier op de dag zelf! Mocht je
onverhoopt niet kunnen, zorg dan altijd dat je op
tijd afzegt bij zowel het kantoor als bij STEP. Als
er later dan een week wordt afgezegd voor een
STEP In-housedag bestaat er voor ons vaak geen
mogelijkheid om andere studenten uit te nodigen
die ook graag naar de In-housedag hadden gewild
en daarbij steken de kantoren veel tijd en moeite
in de voorbereiding van een STEP In-housedag.

DOEL: VERGROTEN VAN JE NETWERK
De borrel aan het einde van de In-housedag
biedt een goede gelegenheid voor het stellen van
vragen aan alle aanwezige personen. Laat zien dat
je goede netwerk capaciteiten bezit en probeer
iedereen te spreken. Een voordeel van het praten
13
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OVER STEP EN DE STEP IN-HOUSEDAGEN

STICHTING STUDENT EN PRAKTIJK
Stichting Student en Praktijk (STEP) is een landelijke studentenorganisatie die sinds haar oprichting in 1984 academici in contact brengt met advocatenkantoren en bedrijven.
De kernactiviteit van STEP is het organiseren van de STEP
In-housedagen. Tijdens een STEP In-housedag presenteert een
kantoor of bedrijf zich op eigen locatie aan studenten. Inschrijving voor deze dagen staat open voor alle ouderejaars studenten
die geïnteresseerd zijn in een juridische carrière. Zowel inschrijving als deelname is geheel kosteloos. De STEP In-housedagen
vinden plaats in een voorjaars- en najaarscyclus.
STEP IN-HOUSEDAGEN?
STEP In-housedagen worden door kantoren en bedrijven in hun
eigen werkomgeving georganiseerd. Een STEP In-housedag geeft
een student de mogelijkheid om op intensieve en informele wijze
zo veel mogelijk te weten te komen over zijn of haar potentiële
werkgever.
Tot de standaardonderdelen van het programma behoren algemene kantoorpresentaties, voorlichtingen over loopbaanmogelijkheden, een lunch, een inhoudelijk gedeelte en een
afsluitende borrel. Tijdens het inhoudelijk gedeelte kunnen de
studenten zich een beeld vormen van de werkzaamheden waar
ze in de dagelijkse praktijk mee te maken kunnen krijgen. Bij
de voorlichting over loopbaanmogelijkheden komen zaken als
sollicitatieprocedures en opleidingsmogelijkheden aan bod. De
lunch en de afsluitende borrel zijn een ideale gelegenheid om
in een informele sfeer van gedachten te wisselen met stagiaires,
medewerkers en partners. De onderdelen van een In-housedag
verschillen echter per dag en kunnen dus ook van bovenstaande
onderdelen afwijken.
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De bedrijven en kantoren vullen de STEP
In-housedag geheel naar eigen inzicht in. Hierdoor kan je goed de sfeer binnen de organisatie
proeven en kun je goed beoordelen of dit bij jouw
wensen aansluit. Omdat je de sfeer van en de mogelijkheden binnen een bedrijf/kantoor tijdens
een STEP In-housedag goed meekrijgt, zien wij
geregeld dat het verder gaat dan alleen een kennismaking en uitmondt in een stage of sollicitatie.

OP DE IN-HOUSEDAG ZELF
Op de In-housedag zelf is het aan jou om het
kantoor of bedrijf te leren kennen en mogelijk een
indruk achter te laten.

INSCHRIJVEN
Inschrijving voor de STEP In-housedagen staat
open voor universitaire studenten die zich in de
laatste fase van hun studie bevinden, of net zijn
afgestudeerd.

Durf al je vragen te stellen, kom op tijd en wees
bovenal jezelf. Als een kantoor bij jou in de smaak
valt kun je dit onder andere laten zien door initiatief
te tonen. Hiertoe bieden vaak de inhoudelijke
onderdelen van de In-housedag een mogelijkheid.
De resultaten van STEP laten zien dat bezoeken
aan de In-housedagen een hoog rendement
vervolgontmoetingen heeft na afloop van de STEP
In-housedag. Veel studenten zijn via de STEP Inhousedagen gekomen tot een sollicitatie voor een
(student)stageplek en/of baan. Het inschrijven en
bijwonen van de STEP In-housedagen kan dus een
grote stap in je carrière zijn!

Inschrijving kan uitsluitend via de inschrijfprocedure op onze website www.stepweb.nl. Na het
inschrijven ontvang je een bevestigingsmail met
een inschrijfnummer waarmee je kunt inloggen
op je MySTEP account op www.stepweb.nl. In je
account kun je zien of je al dan niet bent geselecteerd voor de STEP In-housedagen waarvoor jij je
hebt ingeschreven en welke enquêtes je nog dient
in te vullen.
HOE VERLOOPT DE SELECTIE?
STEP verzamelt alle inschrijvingen en deelt deze
met de desbetreffende kantoren en bedrijven.
Kantoren en bedrijven selecteren maximaal 25
studenten voor hun STEP In-housedag. STEP
heeft geen enkele invloed op de selectie en biedt
kantoren en bedrijven geen ondersteuning in de
selectieprocedure. Kantoren en bedrijven stellen
een reservelijst op ter aanvulling van de
selectie bij mogelijke afmeldingen.

Let op: tijdens een STEP In-housedag is representatieve kleding gewenst. Kantoren en bedrijven
zullen in sommige gevallen kledingvoorschriften in
de uitnodiging vermelden.

GEÏNTERESSEERD?
Wil je meer te weten komen over STEP, de STEP
in-housedagen, de externe commissie of over een
bestuursjaar bij STEP?
Neem dan gerust contact met ons op door te
mailen naar info@stepweb.nl
of te bellen naar 06 30 91 20 04
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COMITÉ VAN AANBEVELING

PIM LIEFFERING

ADVOCAAT BIJ EKELMANS & MEIJER

“

De STEP In-housedagen zijn een ideale manier
om veel diverse kantoren te leren kennen. Dit
is enorm belangrijk tijdens je studie. Zelfs als
je al precies denkt te weten wat je wilt, kun je
met een STEP In-housedag ervaren en toetsen
of je beeld van de werkelijkheid klopt. Dus
ook tegen studenten die eigenlijk denken dat
de advocatuur niets voor ze is, zou ik zeggen:
bezoek een STEP In-housedag!

ADVOCAAT BIJ DLA PIPER

“

Tijdens je rechtenstudie wordt je als student al
enorm verwend, alle kantoren staan te springen
om jong talent en trekken alles uit de kast om de
student aan zich te verbinden. Aan de ene kant
is dit natuurlijk een groot voordeel en levert het
veel leuke business courses en gadgets op maar
aan de andere kant kan dit ook overrompelend
zijn en je aan het twijfelen brengen. Waar wil je
na je studie aan de slag? Wordt je enthousiast
van een groot internationaal kantoor of past toch
een wat kleiner oer-Hollands kantoor beter bij
jou? Om een antwoord op deze vraag te kunnen
krijgen is maar een oplossing; het bezoeken van
STEP in-housedagen. Dit is de manier om op een
laagdrempelige manier kennis te kunnen maken
met de advocatuur en door het landelijk bereik
van STEP, zit er altijd wel een kantoor tussen wat
precies bij jou wensen aansluit!

“
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Vaak hoor ik dat studenten kantoren indelen in
drie groepen: klein, middelgroot en groot. Die
indeling begrijp ik, maar binnen deze groepen
zijn er nog veel verschillende smaken! Ieder
kantoor heeft zo zijn eigen cultuur. Door veel
verschillende kantoren te bezoeken, weet je
beter welk type kantoor bij je past.
Zelf ben ik via een STEP In-housedag bij
Ekelmans terecht gekomen. Ik merkte tijdens
deze In-housedag dat de cultuur, waaronder de
informele en laagdrempelige sfeer, bij mij past.
Naar aanleiding van de STEP In-housedag had ik
besloten te solliciteren voor een student-stage
bij Ekelmans Advocaten. De stage bevestigde
wederom mijn idee over het kantoor. Gelukkig
was de klik wederzijds en ben ik alweer een tijd
lang als advocaat aan het kantoor verbonden.
Wil jij ook weten of Ekelmans bij jou past? Meld
je dan aan voor onze STEP In-housedag!

“

DAAN ASSER

“
MARIJE VAN DER SCHANS

GRADUATE RECRUITER BIJ FRESHFIELDS
BRUCKHAUS DERINGER
Als graduate recruiter spreek ik veel studenten
die op zoek zijn naar het antwoord op de vraag
‘Welk kantoor is het beste?’. Ik ben echter van
mening dat je vooral op zoek moet gaan naar het
kantoor waar jij je thuis voelt. De STEP In-housedagen bieden studenten dè kans om verschillende
advocatenkantoren te vergelijken en de vraag te
beantwoorden: ‘Welk kantoor past bij mij?’’. Ik
raad studenten altijd aan zich breed te oriënteren.
De STEP In-housedagen geven je de mogelijkheid
de sfeer van kantoor te proeven en vragen te stellen aan associates. Bij Freshfields zijn we op zoek
naar studenten die ‘excellent and not too serious
zijn’. Tijdens een STEP In-housedag kom je erachter
wat wij daarmee bedoelen.
Als je een idee hebt gekregen over welke richting
je op wilt qua kantoor en praktijkgroep, is een student-stage de manier om erachter te komen of je
een persoonlijke klik hebt met de mensen die er
werken en zelf te ervaren wat de werkzaamheden
inhouden en wat er van je verwacht wordt. Je zult
zien dat de dagelijkse praktijk enorm kan verschillen van wat je in de collegebanken hebt geleerd.
Veel studenten die bij ons stage hebben gelopen
geven aan dat ze in die twee maanden meer geleerd hebben dan in een heel studiejaar!
De STEP In-Housedagen bieden dus ook de gelegenheid jezelf te laten zien en in de kijker te springen voor een stageplek.
We ontmoeten je graag tijdens een STEP In-housedag om erachter te komen of Freshfields bij jou past
en andersom!

NINA NYPELS

ADVOCAAT BIJ LEXENCE

“

Advocatenkantoren zijn er in allerlei soorten
en maten. Ik kon mij als student maar moeilijk
voorstellen dat ik er zelf ooit rond zou lopen.
STEP maakt dit een stuk gemakkelijker door
studenten op een laagdrempelige manier kennis
te laten maken met de advocatuur. Zo kom je
erachter wat je leuk vindt (en –niet onbelangrijkwat niet).
Voor mij is het belangrijk dat ik ook na mijn studie
door kan leren. Tijdens de beroepsopleiding
natuurlijk maar ook in mijn werk als advocaatstagiaire. Dat betekende een kantoor met
leuke diverse cliënten waar ik vanaf het begin
veel verantwoordelijkheid zou krijgen en mij
kon blijven ontwikkelen. Lexence biedt mij die
mogelijkheden. De kleine teams en de nauwe
samenwerking met de partners sprak mij direct
aan. Deze werkwijze moet natuurlijk bij je
passen. Een STEP-Inhousedag is de uitgelezen
kans om hierachter te komen. Ik hoop jullie dan
ook snel te zien!

“

“
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STEP INSCHRIJFPROCEDURE
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE INSCHRIJVING:
1. Inschrijving voor de STEP In-housedagen is alleen mogelijk via
de website van Stichting STEP; www.stepweb.nl
2. Inschrijving voor de STEP In-housedagen is geheel kosteloos.
3. Het toevoegen van je CV en cijferlijst is verplicht, maar het
toevoegen van een motivatie is optioneel. Voeg alleen een motivatie toe indien je van mening bent dat dit echt een positieve
bijdrage levert aan jouw inschrijving.
4. Ben je in het bezit van goede stagebeoordelingen, aanbevelingen e.d., voeg deze dan toe aan je inschrijving. Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in, besteed veel aandacht aan het
opstellen van je CV en let op spelfouten!
5. Wanneer je geselecteerd bent voor de desbetreffende STEP
In-housedag ontvang je eerst van ons een mail. De status van je
inschrijving wordt ook aangepast in je persoonlijke MySTEP account. Je ontvangt tevens een officiële uitnodiging van het kantoor of bedrijf. STEP spant zich in om uiterlijk twee weken voor
de STEP In-housedag de selectiestatus bekend te maken.
6. Jouw inschrijfformulier en bijgevoegde bescheiden worden
door STEP gedeeld met de kantoren en bedrijven waarvoor jij
je hebt ingeschreven. De kantoren en bedrijven maken zelf een
selectie. STEP kan hier geen invloed op uitoefenen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN TER INSCHRIJVING:
1. De inschrijver verplicht zich door zijn/haar
inschrijving tot het bijwonen van de STEP Inhousedag(en) waarvoor hij of zij is geselecteerd.
2. De deelnemer verplicht zich ertoe mee te
werken aan een attitudeonderzoek dat STEP voor
de deelnemende kantoren en bedrijven verricht.
a. Hiertoe dienen een anonieme voor-, dag- en
na-enquête te worden ingevuld.
b. De enquêtes zijn beschikbaar op het persoonlijke account (op www.stepweb.nl/mystep) van de
deelnemer. Inloggen is mogelijk door middel van
het inschrijfnummer, dat iedere deelnemer na inschrijving ontvangt, en het opgegeven e-mailadres
bij inschrijving.
c. De voor-enquête dient de inschrijver uiterlijk 3
dagen voor de desbetreffende STEP In-housedag
worden ingevuld.
d. De dag- en na-enquête dienen binnen maximaal
14 dagen na de desbetreffende STEP In-housedag
te zijn ingevuld.
3. Bij verhindering dient de inschrijver uiterlijk 7
dagen vóór de dag waarop de desbetreffende Inhousedag zal plaatsvinden contact op te nemen
met zowel STEP als het desbetreffende kantoor/
bedrijf.

4. De inschrijver verplicht zich tot het invullen van
een machtigingsformulier. Indien de inschrijver
verzaakt aan bovengenoemde voorwaarden te
voldoen, door ofwel de enquêtes niet tijdig in te
vullen, ofwel zich te laat af te melden, zal Stichting
Student en Praktijk gemachtigd zijn een boete van
€30 in rekening te brengen.
5. STEP houdt een zwarte lijst bij van:
a. De inschrijver die verzaakt kennis te geven van
zijn afmelding of afwezigheid (no-show) aan ófwel
het desbetreffende kantoor of bedrijf ófwel STEP.
b. De deelnemer die verzaakt enige enquête
binnen de (onder 2) aangegeven tijdsperioden in
te vullen. De lijst wordt met deelnemende van de
huidige en de volgende cyclus gedeeld.
LET DUS OP!
Zodra je geselecteerd bent rekenen kantoren
en bedrijven op jouw komst en treffen daar de
nodige voorbereiding voor. Houdt rekening met
de afmelddatum, zodat een reserve in jouw plaats
kan worden geselecteerd. Afmelden geschiedt
dus slechts bij aantoonbare overmacht, welke
door STEP zal worden beoordeeld, minder dan 7
dagen voor de dag waarop de desbetreffende Inhousedag zal plaatsvinden.
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AGENDA NAJAARSCYCLUS 2021
12 november 		

Baker & McKenzie

18 november 		

Deloitte

19 november 		

Hogan Lovell

2 december		

Freshfields

9 december		

Norton Rose Fullbright

12 januari		

Van Benthem & Keulen

13 januari		

Jones day

14 januari		

Van Doorne

19 januari		

Allen & Overy

20 januari		

Baker & McKenzie

26 januari		

Lexence

7 februari		

Stibbe

8 februari		

Ten Holter Noordam

9 februari		

AKD

17 februari		

PWC

24 februari		

DVDW

Schrijf je in via www.stepweb.nl
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Be local
Be global
Be Baker
McKenzie.

www.werkenbijbaker.nl
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Civiel recht | Ondernemingsrecht | Staats- en bestuursrecht | Europees recht |
Internationaal recht | Fiscaal recht | Notarieel recht | Intellectueel eigendomsrecht

INTRO
Werken op topniveau, terwijl je ondertussen zeeën van vrije tijd
hebt is een onmogelijke combinatie. Wie bij een toonaangevend
advocatenkantoor werkt, investeert in zichzelf. En daarvoor
moet je keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat je dan geen
sociaal leven meer hebt. We zouden haast zeggen: integendeel!
Je ontmoet bij ons bijzondere mensen en je begeeft je in een
interessante wereld. Na een enerverende dag bij Baker McKenzie
is de ontspanning des te groter en verdiend.

ALGEMEEN
Baker McKenzie is altijd op zoek naar nieuw talent. Bij ons
ligt de lat hoog. Als veelbelovend advocaat, kandidaatnotaris of fiscalist start je bij Baker McKenzie in één van
onze gespecialiseerde praktijkgroepen. Je werkt direct aan
belangrijke, vaak internationale dossiers, je hebt veel contact
met cliënten. Op deze manier bouw je in no time ervaring op. In
onze Amsterdamse civiele praktijk werken ruim 100 advocaten
verdeeld over de praktijkgroepen Corporate M&A, Banking &
Finance, Employment, Litigation, Competition & Trade, Real
Estate en IP/IT & Commercial. Op onze afdeling Corporate
Structures (het Notariaat) zijn ruim 25 kandidaat-notarissen
werkzaam binnen het ondernemingsrecht. Onze fiscale praktijk
bestaat uit 75 fiscalisten, verdeeld over de gebieden Corporate
& International Tax, Indirect Tax, Transfer Pricing en Employee
Benefits.
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‘Je leert wat het betekent om voorop te lopen in de internationale
advocatuur’. Baker McKenzie was één van de eerste kantoren
wereldwijd die over de grenzen keek. En nog steeds hebben
vrijwel alle zaken die wij doen een grensoverschrijdend aspect.
Vanuit kantoor Amsterdam werk je volgens het Nederlands recht,
samen met collega’s in andere landen.Je stapt dus niet wekelijks
in het vliegtuig, wel spreek of mail je regelmatig met collega’s
over de hele wereld. Bij ons ligt de lat hoog en worden flinke
meters gemaakt.
Investeren in ontwikkeling
Baker McKenzie neemt deel aan het programma van de Law Firm
School. Snel en effectief verwerf je de kennis die je nog nodig hebt
om volwaardig in deze unieke praktijk mee te draaien. Echter,
niet alleen vaktechnische ontwikkeling, maar ook persoonlijke
en commerciële skills plus zaken als leiderschap zijn belangrijk
voor een goede advocaat, fiscalist of kandidaat-notaris. Hiervoor
heeft Baker McKenzie een eigen opleidingsprogramma: The Baker
Academy. Zo ontwikkel jij je tot een een allround professional die
ook buiten het wetboek denkt.
Start Your Baker Career
Wij bieden studenten verschillende mogelijkheden om kennis te
maken met ons kantoor, de praktijk, onze mensen en de sfeer
aan de Amsterdamse Zuidas. Zo kun je natuurlijk bij ons een
student-stage lopen van 8 weken. Het lopen van een stage kan
je uitstekend helpen bij de juiste keuze voor een sectie. Het is bij
ons namelijk niet gebruikelijk om van sectie te wisselen.
Baker Koffie
Wil je op een laagdrempelige manier kennis maken met ons
kantoor? Iedere laatste vrijdag van de maand om 11:00 bieden
wij je de mogelijkheid een ‘Baker Koffie’ te komen drinken
met onze Junior Associates in ons eigen Baker Café. Geen
sollicitatiegesprek, maar een korte kennismaking en een kans
om even binnen te kijken. Ideaal om al je vragen te stellen! Je
kunt je aanmelden door een mailtje met je CV te sturen naar
recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com. Hierbij kun je je
voorkeur aangeven voor een bepaalde sectie, maar ook als je
nog geen voorkeur hebt kun je gewoon op de koffie komen!
Wil je direct bij ons solliciteren?
Voor elke vacature geldt dat je eerst een gesprek hebt met één
van onze recruiters. Daarna volgt altijd een gesprek met de sectie.
Voor de procedure van advocaat-stagiaire, fiscalist-stagiaire en
kandidaat-notaris-stagiaire volgen er nog wat extra stappen,
zoals een gesprek met een hiring partner en een assessment.
Voor een overzicht van alle vacatures verwijzen we graag naar
www.werkenbijbaker.nl

‘
Contact

‘

STAGE/SOLLICITEREN

Aimée Bakker en Anne Lubbers,
Recruiters
E-mail: recruitment.amsterdam@
bakermckenzie.com
Telefoon: 020 551 7135
www.werkenbijbaker.nl

Postadres

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
t.a.v. Human Resources
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam

Baker McKenzie
In-housedag: 12 november & 20
januari
Claude Debussylaan 54, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 47
Vestigingen in Nederland: 1
Werknemers in Nederland: 350
Werknemers wereldwijd: 16.000
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 110
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 23
Verhouding: 48% man / 52% vrouw

STEP IN-HOUSEDAGEN

Wij verheugen ons erop om studenten
weer ‘live’ te kunnen ontmoeten! We
zullen jou de veelzijdigheid van onze
vakgroepen en vestigingen laten
zien. Maak inhoudelijk en kennis
met AKD. Prachtig uitzicht is alvast
gegarandeerd!
25
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Ondernemingsrecht | Intellectueel Eigendomsrecht | Staats-en bestuursrecht | Arbeidsrecht
| Privaat recht | Technology Law | Gezondheidsrecht | Financieel Recht – optioneel
achtergrond bedrijfskunde/strategisch management. Liefst wel met juridische aanvulling.

INTRO
Deloitte Nederland is een van de grootste professionele
dienstverleners op het gebied van accountancy, belasting- en
juridisch advies, consultancy, risk management en financiële
advisering. Het streven is om met verschillende activiteiten een
zo groot mogelijke maatschappelijke impact te hebben. Deloitte
staat voor ‘passion for purpose’: Impact maken is meer dan alleen
wat we doen: het hoort bij ons. We zijn gedreven om vooruitgang
te boeken voor onze klanten, mensen en de samenleving. Dit
gevoel wordt gedeeld door al onze collega’s. Het maakt ons trots.

KANTOORPROFIEL
Met meer dan 6.500 mensen in 15 kantoren in heel Nederland
is Deloitte Nederland een van de grootste professionele
dienstverleners op het gebied van accountancy, belasting- en
juridisch advies, consultancy, risk management en financiële
advisering. Deloitte heeft niet alleen een economische maar
ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven
is om met verschillende activiteiten een zo groot mogelijke
maatschappelijke impact te hebben. Jouw expertise maakt ons
succes, daarom zorgen we er voor dat je nooit stopt met groeien.
Of het nu gaat om complex werk dat je doet of de mensen met
wie je samenwerkt, je leert elke dag. We helpen je om je ambities
op jouw manier te realiseren, waar je toekomst ook ligt.
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Droom jij van een baan in de advisering en waarbij je met meerdere
disciplines kunt samenwerken? Dan is er maar één antwoord
mogelijk: Deloitte. Er zijn verschillende opties om kennis te
maken. Het volgen van een traineeship, een werkstudentschap,
scriptie-/afstudeerstage, een business course of meewerkstage.
De traineeships van Deloitte laten je kennismaken met
verschillende vakgebieden door te wisselen van afdeling. Ideaal
voor wanneer je net klaar bent met je studie, of als je binnenkort
afstudeert. In het TOP Legal Traineeship dat drie keer per jaar start
(januari, mei en september) is er veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Een functie als werkstudent biedt jou de uitgelezen
kans om tijdens je studententijd al een beeld te vormen van
de werkzaamheden bij Deloitte. Je werkzaamheden zijn zeer
gevarieerd en is er volop ruimte om te leren. Samen kijken we
naar je toekomst waardoor je na jouw werkstudentschap vaak
ook kan starten als analyst of in een traineeship bij Deloitte.We
bieden je een stimulerende omgeving, waar je door intensief
samenwerken optimaal kan profiteren van de kennis en ervaring
van collega’s.
Wij zijn op zoek naar gedreven professionals, met passie voor
hun vak en ambitie om zichzelf te blijven ontwikkelen. Middels
onderstaande stappen proberen we zo veel mogelijk over jou en
je kennis en kunde te weten te komen. De recruiter begeleidt je
door het volledige sollicitatietraject:
Stap 1: solliciteren,
Stap 2: Deloitte careerscan, bestaande uit een gevalideerde IQen EQ-test,
Stap 3: Het eerste interview met de recruiter,
Stap 4: Vervolg interview die meer ingaan op de inhoud en tot
slot.
Stap 5: De aanbieding

STEP IN-HOUSEDAGEN
Deloitte kun je vergelijken met andere grote bedrijven in
consultancy, accountancy, belastingadvies en financieel advies.
Maar onze cultuur onderscheidt ons van de rest: het werken
in multidisciplinaire teams, een werkomgeving waar iedereen
zichzelf kan zijn, gedrevenheid om jouw purpose te ontdekken,
maatschappelijke verantwoordelijkheid, innovatie en jouw
groei straat centraal. Daarnaast hebben we een Deloitte Impact
Foundation en daar krijgt elke Deloitter de kans om zijn of haar
talent in te zetten om impact te maken op de maatschappij.

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Deborah Huls
E-mail: dhuls@deloitte.nl
Telefoon: +31 (0)650083909
www.deloitte.nl

Postadres

Deloitte Tax & Legal
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam

Deloitte
In-housedag: 18 november
Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 150
Vestigingen in Nederland: 15
Werknemers in Nederland: 6.500
Werknemers wereldwijd: 244.000
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: +/- 15
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: +/- 20 (geen advocaat
stagiaires maar Legal Consultants in
TOP Legal Traineeship)
Verhouding: 50% man / 50% vrouw
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INTRO
Hogan Lovells is een vooraanstaand internationaal
advocatenkantoor. Wereldwijd zijn er ruim 2500 juristen bij
Hogan Lovells werkzaam vanuit meer dan 50 kantoren in de
Verenigde Staten, Europa, Azië, Afrika, het Midden-Oosten en
Latijns Amerika. Bij ons Amsterdamse kantoor werken circa
100 mensen, waaronder meer dan 50 advocaten, (kandidaat)
notarissen en fiscalisten. Wij zien het als onze kerntaak om
de internationale zaken- en financiële wereld vanuit diverse
specialisaties op topniveau te adviseren.

KANTOORPROFIEL
De middelgrote omvang van ons kantoor in Amsterdam op de
Zuidas maakt Hogan Lovells een unieke speler op de markt.
Hogan Lovells is op veel verschillende rechtsgebieden actief. De
specialisaties van Hogan Lovells Amsterdam zijn ondergebracht
in de volgende Business Units: Corporate, Mergers & Acquisitions
(ook Notary & Tax), Banking & Finance, Capital Markets,
Intellectual Property, Media & Technology, Pharmaceuticals and
Biotechnology, Privacy & Cybersecurity, Employment, Litigation.
Hiernaast vindt focus plaats op een aantal ‘industries’, zoals
Automative and Mobility, Life Sciences, Financial Institutions en
TMT (Technology, Media & Telecoms). Business Unit overstijgend
wordt samengewerkt om deze ‘industries’ optimaal te kunnen
bedienen
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Studentstage
Bij Hogan Lovells kun je alle kanten op. Naast de mogelijkheden
tot het werken als advocaat- stagiaire, kandidaat-notaris of
fiscalist biedt Hogan Lovells de mogelijkheid tot het lopen van een
studentstage. In acht weken neem je, onder goede begeleiding,
een kijkje achter de schermen van onze uiteenlopende
rechtspraktijk. Je wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken bij
lopende zaken, waarbij je mee gaat naar besprekingen en
eventuele zittingen. Tijdens deze studentstage maak je kennis
met alle facetten van de advocatuur.
Werkstudentschap
Wij zijn altijd op zoek naar parttime juridische werkstudenten die
ondersteuning bieden op de diverse Business Units gedurende
een aantal maanden. Elke werkstudent werkt twee dagen per
week op één Business Unit. Taken bestaan onder andere uit
jurisprudentie onderzoek, het schrijven van concept adviezen en
het voorbereiden van presentaties. Je ziet jouw bijdrage dus echt
terugkomen.
Advocaat-stagiaire
Wanneer je bij ons aan de slag gaat als advocaat- stagiaire volg je
naast de dagelijkse werkzaamheden binnen je eigen rechtsgebied
een aanzienlijk aantal (internationale) trainingen en opleidingen.
Hogan Lovells is een erkend opleidingsinstituut en doet mee
aan de Law Firm School. Hogan Lovells biedt je de mogelijkheid
om je persoonlijke vaardigheden en juridische kennis verder te
ontwikkelen. Wij kennen geen verplichte sectiewissel. Dat geeft
je de kans een echte specialist te worden.
en EQ-test,
Stap 3: Het eerste interview met de recruiter,
Stap 4: Vervolg interview die meer ingaan op de inhoud en tot
slot.
Stap 5: De aanbieding

STEP IN-HOUSEDAGEN
Tijdens onze STEP In-housedag maak je uitgebreid kennis met
ons kantoor en onze advocaten. We zullen je een duidelijk beeld
geven van wie wij zijn en wat we doen. Je neemt deel aan een
uitdagende case en krijgt een kijkje
achter de schermen bij onze advocaten. Er zijn gedurende de dag
volop mogelijkheden om zelf met onze advocaten te spreken. Tot
slot krijg je tips mee voor het solliciteren in de advocatuur.

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Sanne Braam (HR Manager)
E-mail: amsterdam.recruitment@
hoganlovells.com
Telefoon: 020 553 36 67
www.werkenbijhoganlovells.nl

Postadres

Bedrijf: Hogan Lovells
t.a.v. Sanne Braam
Strawinskylaan 4129 (Atrium
Building), 1077 ZX Amsterdam

Hogan Lovells
In-housedag: 19 november
Strawinskylaan 4129 (Atrium
Building), Amsterdam
Aantal landen gevestigd: >50
Vestigingen in Nederland: 1
Werknemers in Nederland: 100
Werknemers wereldwijd: 4000
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: ca. 6
Aantal Werkstudentschap plaatsen
per jaar: ca. 40
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 6-8
Verhouding: 50% man / 50% vrouw
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challenge today

Excellent and
not too serious.
20212022

Ontmoet Freshfields

Freshfields Bruckhaus Deringer is één van ’s werelds meest toonaangevende internationale advocatenkantoren. Cliënten schakelen ons in voor juridische dienstverlening op het allerhoogste niveau. Wij zijn ambitieus en op zoek naar
mensen die de extra stap willen zetten voor het beste resultaat. Ben jij “excellent and not too serious”? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Freshfields Amsterdam: groot en klein tegelijk
Wereldwijd werken bij Freshfields meer dan 2.800 juristen. In Amsterdam zijn wij met ruim 80 advocaten, fiscalisten en (kandidaat-) notarissen een internationaal en overzichtelijk kantoor. Wij streven er niet naar de grootste te zijn, maar wel de beste.
Onze praktijkgroepen richten zich op advies-, transactie- en procespraktijk ten behoeve van zowel nationale als internationale
ondernemingen, financiële instellingen en investeerders. Freshfields Amsterdam heeft acht praktijkgroepen, die nauw met
elkaar samenwerken: Antitrust, Competition and Trade; Dispute Resolution; Intellectual Property/Information Technology;
People & Reward; Global Transations – Corporate; Global Transactions – Finance; Global Transactions – Notariaat; Tax.

Wat kun je verwachten?
Kiezen voor Freshfields betekent kiezen voor een uitdagende werkomgeving. Freshfields ontmoet graag getalenteerde, gedreven en nieuwsgierige rechtenstudenten met een global mindset. Bijna net zo essentieel als vakkennis en professionaliteit
vinden wij relativeringsvermogen en een sense of humor, omdat wij veel waarde hechten aan een plezierige en informele
werksfeer. Vandaar ons favoriete selectiecriterium: “excellent and not too serious”. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan
juridisch inhoudelijke, professionele en persoonlijke ontplooiing middels (internationale) training, coaching en learning-onthe-job.

Student-stage
Een student-stage is de ideale oriëntatie. Tijdens je student-stage maak je op een laagdrempelige manier kennis met ons
kantoor en onze mensen. Als student-stagiaire kom je terecht op één specifieke praktijkgroep, draai je twee maanden volledig
mee in de dagelijkse praktijk en ga je mee met alle sociale activiteiten (en die zijn er heel veel)! Op deze manier krijg je een
goed beeld van de aard en inhoud van het werk en onze cultuur. Wij bieden het gehele jaar student-stages aan op elke praktijkgroep.

Interesse
Ben jij enthousiast geworden en wil jij graag meer te weten komen over
Freshfields? Ontmoet onze associates en recruiters dan tijdens
de evenementen. Daar helpen wij je graag verder met je oriëntatie.
Mocht je nu al vragen hebben, neem gerust contact op met onze
Graduate Recruiter, Roos Toering via roos.toering@freshfields.com of
bel naar 06-51701659. Tot dan!

Your contact at Freshfields
Bruckhaus Deringer:
Roos Toering
Graduate Recruiter
Strawinskylaan 10
1077 NX Amsterdam
T 020 - 485 75 17
amsterdam.recruitment@freshfields.com

www.werkenbijfreshfields.nl

Apply now
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INTRO
Freshfields is één van ’s werelds meest toonaangevende
internationale advocatenkantoren. Cliënten schakelen ons in
voor juridische dienstverlening op het allerhoogste niveau. Wij
zijn ambitieus en op zoek naar mensen de extra stap willen
zetten voor het beste resultaat. Ben jij “excellent, and not too
serious”? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie: www.werkenbijfreshfields.nl of neem
telefonisch contact op met onze Graduate Recruiter
via 06-51701659

KANTOORPROFIEL
Wereldwijd werken bij Freshfields meer dan 2.800 juristen.
In Amsterdam zijn wij met ruim 80 advocaten, fiscalisten en
(kandidaat-) notarissen een internationaal en overzichtelijk
kantoor. Wij streven er niet naar de grootste te zijn, maar
wel de beste. Onze praktijkgroepen richten zich op advies-,
transactie- en procespraktijk ten behoeve van zowel nationale
als internationale ondernemingen, financiële instellingen en
investeerders. Freshfields Amsterdam heeft acht praktijkgroepen,
die nauw met elkaar samenwerken: Antitrust, Competition and
Trade; Dispute Resolution; Intellectual Property/Information
Technology; People & Rewards; Global Transations – Corporate;
Global Transactions – Finance; Global Transactions – Notariaat;
Tax.

34

Stage/Solliciteren: “Excellent, and not too serious”
Op het gebied van vakkennis en professionaliteit stellen we hoge eisen
aan onze medewerkers. Dat moet ook wel, want cliënten schakelen ons
kantoor in voor juridische dienstverlening op het allerhoogste niveau.
We verwachten dat je tijdens je studie een solide juridische basis
hebt opgebouwd. Vervolgens is het je persoonlijkheid waarmee je het
verschil maakt. Je stelt hoge eisen aan jezelf, maar ook aan anderen. Je
bent flexibel, stressbestendig en hebt een dienstverlenende instelling.
Je staat stevig in je schoenen en beschikt over een gezonde dosis
creativiteit. Bijna net zo essentieel als vakkennis en professionaliteit
vinden we “sense of humor” en relativeringsvermogen, want we
hechten veel waarde aan een plezierige en informele werksfeer. Ons
favoriete selectiecriterium is dan ook: “excellent, and not too serious”.
Opleiding en begeleiding
Binnen onze organisatie zul je ervaren dat je carrière in het teken
staat van ambitie en ontwikkeling. We hebben veel aandacht voor je
ontplooiing. Juridisch inhoudelijk en ook als het gaat om vaardigheden.
Startende advocaten, fiscalisten en kandidaat-notarissen volgen de
beroepsopleiding. Ben je advocaat-stagiaire of fiscalist, dan volg je
tevens de Law Firm School (LFS). Daarnaast heeft Freshfields een intern
opleidingsprogramma dat gedeeltelijk internationaal is opgezet. Het
meest leer je bij ons door “training on the job”. Ook bestaat voor
iedere associate de mogelijkheid om voor korte of langere termijn
ervaring op te doen bij onze buitenlandse vestigingen.
Ontmoet Freshfields
Freshfields ontmoet graag nieuwsgierige en gedreven rechtenstudenten
met een “global mindset”. Een student stage is de ideale oriëntatie.
Tijdens je student-stage maak je op een laagdrempelige manier kennis
met ons kantoor en onze mensen. Als student-stagiaire kom je terecht
op één specifieke praktijkgroep, draai je twee maanden volledig mee
in de dagelijkse praktijk en ga je mee met alle sociale activiteiten (en
die zijn er heel veel)! Op deze manier krijg je een goed beeld van de
aard en inhoud van het werk en onze cultuur. Wij bieden het gehele
jaar student-stages aan op elke praktijkgroep. Daarnaast kun je met
ons kennis maken door deel te nemen aan recruitmentevenementen
die door ons, dan wel door studie- en studentenverenigingen, worden
georganiseerd.

STEP IN-HOUSEDAGEN

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Roos Toering (Graduate Recruiter)
E-mail: roos.toering@freshfields.com
Telefoon: 020-4857517 / 06-51701659
www.werkenbijfreshfields.nl

Postadres

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
t.a.v. Afdeling Recruitment
Strawinskylaan 10
1077 XZ Amsterdam

Freshfields Bruckhaus Deringer
In-housedag: 2 december
Strawinskylaan 10, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 1
Vestigingen in Nederland: 16
Werknemers in Nederland: +/- 170
Werknemers wereldwijd: 2.800+
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 60+
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 15

De STEP In-housedag is de perfecte gelegenheid om een goed beeld van Freshfields te krijgen. In
één dag krijg je meer informatie over Freshfields wereldwijd, proef je de informele sfeer op kantoor
Amsterdam en krijg je de kans om vele associates van verschillende praktijkgroepen te ontmoeten.
Ook nemen we graag de tijd om te kijken of jij “excellent, and not too serious” bent en wie weet zien
we je later terug tijdens een stage! Wil jij kennismaken met ons? Meld je dan aan voor de STEP InHousedag 2021!

35

Wherever you are, you’re
never that far from your first
step into global law
Do you want world-class training
as an associate trainee, tax
trainee or candidate civil notary?

Are you interested in
stimulating and challenging
work in an inclusive and
collaborative environment?

Norton Rose Fulbright is a global legal practice with more than 50 offices across six
continents. We are looking for top graduates to start their legal careers with us.

For more information go to: werkenbijnortonrosefulbright.nl
Or contact:
Maartje van Oorsouw
Tel: 020-46 29 384
recruitment.amsterdam@nortonrosefulbright.com

Law around the world
nortonrosefulbright.com

Banking I Corporate I IP/IT I Energy I Employment Infrastructure I
Litigation and Dispute Resolution I Notarial Services I Tax

Wij
maken
legal
persoonlijk
Van Benthem & Keulen, advocaten en

Wij geloven in persoonlijk contact en samen-

notariaat, is het kantoor dat innoveert in de

werking. Niet alleen richting onze cliënten, maar

traditionele sector van juridische dienstverlening.

ook binnen Van Benthem & Keulen. Waarom?

Dat opvalt doordat wij in dialoog zijn met de

Als je elkaar goed kent, kan je het beste in elkaar

markt en onze cliënten. Wij luisteren en koppelen

naar boven halen. Deel jij onze visie en wil jij

juridische dienstverlening aan innovatie en

met ons legal maken? Dan komen we graag

kennisdeling. Transparant, pragmatisch en

persoonlijk met jou in contact.

oplossingsgericht.
www.vbk.nl/werken-bij

“

Civiel recht | Ondernemingsrecht | Staats- en bestuursrecht
Notarieel recht | Intellectueel eigendomsrecht

INTRO
Van Benthem & Keulen is hét ambitieuze en innovatieve kantoor met
90 professionals in advocatuur en notariaat. Wat ons kenmerkt? De
juridische markt verandert snel. Legal en business worden steeds
meer geïntegreerd. Wij geloven dat legal meer is dan juridische
expertise alleen. Wij zoeken dialoog met de markt en onze cliënten,
wij luisteren en koppelen juridische dienstverlening aan innovatie
en kennisdeling. Open, pragmatisch en oplossingsgericht. Wij
geven richting. Wij maken legal.

KANTOORPROFIEL
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Van Benthem & Keulen is een fullservicekantoor in advocatuur en
notariaat en heeft een permanente positie in de top 20 grootste
kantoren van Nederland. Wij richten ons op grote en middelgrote
ondernemingen en instellingen en zijn sterk vertegenwoordigd in
onder andere retail, zorg, finance, onderwijs, energie, sport en
overheid. Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van
het familie- en erfrecht en mediation.
In januari 2020 introduceerden wij onze tweewekelijkse juridische
podcast “Licht op Legal”, met verhalen over dé juridische thema’s
van dit moment. Onze podcast is in 2020 genomineerd voor de Dutch
Podcast Awards. Vanuit onze eigen studio zijn inmiddels een kleine
100 online events georganiseerd voor verschillende doelgroepen.
Daarnaast hebben wij in samenwerking met de Universiteit Utrecht
de Utrecht Law Clinic opgericht, waar talentvolle studenten in
contact worden gebracht met startups om juridisch advies te
geven en een maatschappelijke bijdrage te leveren. In 2019 is Van
Benthem & Keulen verkozen tot de beste juridische dienstverlener
in Nederland (MT1000 beste dienstverleners van Nederland).’
Ons kantoor is lid van SCG Legal, een internationaal netwerk van
meer dan 115 partnerkantoren in ruim 55 landen.

STAGE/SOLLICITEREN
Van Benthem & Keulen behoort al sinds 2012 tot de top 10 van
snelst groeiende kantoren van Nederland. Wij realiseren ons dat de
toekomst van ons kantoor sterk wordt bepaald door de advocaatstagiaires en kandidaat-notarissen die bij ons komen werken.
Wij zijn daarom continu op zoek naar ambitieuze, getalenteerde
studenten. Studenten en medewerkers die niet alleen het juridische
vak uitstekend beheersen, maar die ook de vertaling kunnen maken
naar de business context en oog hebben voor innovatie.
Werken bij Van Benthem & Keulen betekent werken in een
omgeving waarin de cliënt centraal staat, je op topniveau werkt
en waar veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling, goede
persoonlijke verhoudingen en samenwerking. Bij Van Benthem
& Keulen krijg je snel zelfstandigheid en werk je aan uitdagende
zaken. Daarbij lever je samen met jouw collega’s topkwaliteit op
de Van Benthem & Keulen manier: juridische expertise op maat,
vertaald naar praktische en innovatieve oplossingen voor onze
cliënten.
Van Benthem & Keulen maakt graag kennis met studenten. Zo
bieden wij studenten de mogelijkheid om als juridisch medewerker
aan de slag te gaan. Uiteraard bieden wij ook een studentstage
aan. Dit kan een brede stage zijn of een focusstage.
Brede stage
Bij de brede stage werk je met advocaten uit alle praktijkgroepen.
Hierdoor krijg je in korte tijd een goed beeld van de advocatuur en
van ons kantoor. Ook kun je zo zelf ontdekken welke rechtsgebieden
jou het meest aanspreken.
Focusstage
Bij de focusstage werk je bij één praktijkgroep. Hierdoor krijg je
een goed beeld van deze specifieke praktijk en van ons kantoor.
Als student-stagiaire krijg je een vaste begeleider: een advocaatstagiaire of kandidaat-notaris waarbij je altijd met jouw vragen
terecht kunt. Tijdens de stage werk je inhoudelijk mee aan zaken.
Zo stel je notities, adviezen en concept processtukken op en doe
je literatuur en jurisprudentie onderzoek. Ook ga je mee naar
besprekingen met cliënten en nemen de advocaten je mee naar
zittingen. Vanzelfsprekend betrekken wij je ook bij onze externe en
interne kantooractiviteiten.

STEP IN-HOUSEDAGEN

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Marga Fennema
E-mail: margafennema@vbk.nl
Telefoon: 030 25 95 721
www.vbk.nl

Postadres

Van Benthem & Keulen
t.a.v. Marga Fennema
Postbus 85005
3508 AA Utrecht

Van Benthem & Keulen
In-housedag: 12 januari
Archimedeslaan 61, Utrecht
Aantal landen gevestigd: 1
Vestigingen in Nederland: 1
Werknemers in Nederland: c.a. 160
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 25-30
Aantal Werkstudentschap plaatsen
per jaar: 5-6
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 6-8
Verhouding: 45% / 55%

We hebben nu al kort het een en ander over onszelf verteld, maar we zijn vooral benieuwd naar wie
jij bent. Ben jij ook nieuwsgierig geworden naar hoe wij legal maken? Schrijf je dan in voor onze STEP
In-housedag in ……….. en laten we nader kennismaken met elkaar!
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INTRO
Jones Day Amsterdam bestaat sinds 2013. Momenteel werken er
circa 80 medewerkers, waaronder circa 50 advocaten, (kandidaat)
notarissen en fiscalisten. Wij vinden dit het beste van twee
werelden: grote internationale klanten en wereldwijd contacten
aan de ene kant, maar de sfeer en verantwoordelijkheid van
een klein kantoor aan de andere kant. De 10 praktijkgroepen
zijn: Antitrust & Competition, Business Restructuring &
Reorganization, Corporate/M&A, Financial Markets, Global
Disputes, Investigations & White Collar Defense, Labor &
Employment, Employee Benefits & Executive Compensation,
Private Equity & Funds en Tax.

KANTOORPROFIEL
Jones Day Amsterdam bestaat sinds 2013. Momenteel werken er
circa 80 medewerkers, waaronder circa 50 advocaten, (kandidaat)
notarissen en fiscalisten. Wij vinden dit het beste van twee
werelden: grote internationale klanten en wereldwijd contacten
aan de ene kant, maar de sfeer en verantwoordelijkheid van
een klein kantoor aan de andere kant. De 10 praktijkgroepen
zijn: Antitrust & Competition, Business Restructuring &
Reorganization, Corporate/M&A, Financial Markets, Global
Disputes, Investigations & White Collar Defense, Labor &
Employment, Employee Benefits & Executive Compensation,
Private Equity & Funds en Tax.
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Een student-stage is de ideale manier om Jones Day en de
advocatuur te leren kennen. Een stage duurt 8 weken en is op
fulltime basis. Als je bij ons komt werken als student-stagiair(e),
werkstudent(e) of advocaat-stagiair(e) merk je al snel verschil met
veel Zuidas-kantoren. Zo krijg je in een zaak of deal waaraan je
werkt de verantwoordelijkheid die bij je past. Je werkt nauw samen
met verschillende partners en teams binnen ons Amsterdamse
kantoor, maar tegelijkertijd ben je onderdeel van ons volledig
geïntegreerde wereldwijde team van advocaten. Je werkt aan
internationale zaken en deals en zal daarom samenwerken met
onze collega’s van over de hele wereld. Onze slogan is niet voor
niets ‘One Firm Worldwide’. Wereldwijd zijn we niet alleen groot,
maar ook goed. Sinds 2000 heeft Jones Day een onafgebroken,
wereldwijde #1 ranking voor het aantal deals in de M&A league
tables van Thomson Reuters en Bloomberg. Jones Day behoort
daarnaast tot de ‘’Fearsome Fivesome’’ – de vijf advocatenkantoren
in de Verenigde Staten die door de wederpartij het meest worden
gevreesd in de rechtszaal.
Bij Jones Day zoeken wij dan ook talentvolle studenten die niet
bang zijn verantwoordelijkheid te dragen. Solliciteren voor een
positie als student-stagiair(e) kan bij ons het hele jaar door. Je
bent natuurlijk ook altijd welkom om bij ons langs te komen en
tijdens een kop koffie kennis te maken met een van onze advocaatstagiair(e)s. De sollicitatieprocedure voor een student-stage
bestaat uit een schriftelijke selectieronde, een informeel gesprek
met twee junior advocaten en officieel sollicitatiegesprek met
twee advocaten, kandidaat-notarissen of fiscalisten.

STEP IN-HOUSEDAGEN
We trappen af met een korte kantoorpresentatie en een
uitgebreide lunch. Daarna volgt een onderhandelingstraining,
welke jullie later op de dag in praktijk brengen. Bijzonder wordt
de training “Hoge Raads” gegeven door Coen Drion, partner op
onze litigation-afdeling. Coen is voormalig raadsheer bij de Hoge
Raad en geeft een unieke inkijk in dit geheimzinnige rechtscollege
en zijn arresten. Uiteraard sluiten we de dag af met een gezellige
borrel op kantoor en voor de liefhebber ook in onze stamkroeg De
Gruter.

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Functie: Advocaat
E-mail: aindenkleef@jonesday.com
Telefoon: 06 39276885
www.jonesday.com

Postadres

Jones Day
t.a.v. Amsterdam Student Committee
Postbus 51204
1007 EE Amsterdam

Jones Day
In-housedag: 13 januari
Concertgebouwplein 20, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 1
Vestigingen in Nederland: 18
Werknemers in Nederland: ca. 80
Werknemers wereldwijd: + 2.500
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 15
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 3-5
Verhouding: 50% / 50%
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INTRO
Gaat verder | Blijft dichtbij
Mensen en organisaties sterker maken en samen bouwen aan
verantwoorde, duurzame oplossingen: dat is onze missie en die
is terug te vinden in het hele kantoor. Van de manier waarop we
samenwerken tot de ideële organisaties die we ondersteunen.
Daarom krijg je bij ons de ruimte om jezelf te zijn, initiatieven te
ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen.

KANTOORPROFIEL
Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands
kantoor. Met meer dan 175 advocaten, notarissen en fiscalisten
adviseren wij onze cliënten al bijna 90 jaar. Wij zijn een informele,
open organisatie waarin mensen de ruimte krijgen om zichzelf
te zijn, initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheid te
nemen. Om een vraag vanuit verschillende perspectieven te
bekijken, is creativiteit nodig en een open blik. Daarom hechten
we aan diversiteit. Dat leidt tot betere oplossingen voor onze
cliënten. Als zij succesvol kunnen opereren, hebben wij ons doel
bereikt.
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Jouw carrière, jouw verantwoordelijkheid
Denk je na je studie klaar te zijn met studeren? Bij Van Doorne
ben je dat nooit! Met juridisch inhoudelijke cursussen,
jurisprudentielunches, studiedagen, trainingen en seminars
houden wij je continu bij de les en leggen wij de basis voor een
succesvolle juridische carrière. Zowel tijdens je stage als daarna
investeren wij in je ontwikkeling. Dat doen wij samen: Van
Doorne biedt je de tools om verder te groeien, maar het initiatief
ligt bij jou.
Talenten
Werken bij Van Doorne is werken aan je eigen ontwikkeling. Of
je nu op zoek bent naar een stage, net bent afgestudeerd of toe
bent aan de volgende stap in je carrière. Bij Van Doorne zijn
we altijd geïnteresseerd in getalenteerde mensen. Wij zoeken
student-stagiaires, advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen en
fiscalisten die het beste uit zichzelf halen. Die ambitieus genoeg
zijn om kansen te herkennen én te grijpen en zelf het initiatief
nemen.
Opleiding
Opleiden is investeren in jezelf, zowel op de korte als de lange
termijn. Bij Van Doorne vinden we het daarom belangrijk dat je
aanvullende opleidingen volgt. Wij ondersteunen je in je carrière
en bieden je de ruimte om die voor een groot gedeelte zelf vorm
te geven. Ons doel is je op te leiden tot een volwaardige collega.
Tot een advocaat, fiscalist of kandidaat-notaris die in staat is een
eigen praktijk uit te oefenen.
Je start als advocaat-stagiaire en wordt begeleid door een patroon.
De stageperiode duurt ongeveer drie jaar. Gedurende deze periode
ben je binnen twee expertisegebieden werkzaam. Je neemt deel
aan de Law Firm School (LFS). Als kandidaat-notaris volg je de
beroepsopleiding die de Stichting Beroepsopleiding Notariaat in
opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
organiseert. Facultatief kun je als kandidaat-notaris tijdens je
stage vakken volgen van de Law Firm School.
Kijk voor alle mogelijkheden op www.vandoorne.com/werkenbij

STEP IN-HOUSEDAGEN
Graag vertellen we je nog meer over onszelf. De STEP In-housedag
is een mooie gelegenheid om de sfeer op ons kantoor te komen
proeven, onze collega’s te ontmoeten en je brandende vragen
te stellen. Na een interactief middagprogramma sluiten we af
met een borrel in ons Pleithuys (of virtueel uiteraard). Je gaat
gegarandeerd met het Van Doorne-gevoel naar huis.

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Isabel Kooij (Recruiter)
E-mail: kooij@vandoorne.com
Telefoon: 020 6789 389 of +31 6 155
921 84
www.vandoorne.com/werkenbij

Postadres

Van Doorne N.V.
t.a.v. Isabel Kooij
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam

Van Doorne
In-housedag: 14 januari
Jachthavenweg 121, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 2
Vestigingen in Nederland: 1
Werknemers in Nederland: 300
Werknemers wereldwijd: 300
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 42
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 20
Verhouding: 50% man / 50% vrouw
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“OP ELKAAR INGESPEELD ZIJN IN
EEN KLEIN, HECHT TEAM, DAT IS
VOOR MIJ HET ECHTE WERK.”
Wanneer je aan het begin van je carrière staat, wil je
graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie en
ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders, ook
Lexence. Onze advocaten en notarissen zijn specialisten, scherpe denkers die concrete adviezen geven. Bij
Lexence geen dikke dossiers, maar strakke deals. Wij
zoeken ondernemende juristen die klaar zijn, voor het
echte werk. Ben jij er klaar voor?

“
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INTRO
Wanneer je aan het begin van je carrière staat, wil je graag weten
welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau
past. Ieder kantoor is anders, ook Lexence. Onze advocaten
en notarissen zijn specialisten, scherpe denkers die concrete
adviezen geven. Bij Lexence geen dikke dossiers, maar strakke
deals. Geen chique namen op de gevel, maar partners die met
beide benen op de grond te staan. Wij zoeken ondernemende
juristen die klaar zijn, voor het echte werk. Ben jij er klaar voor?

ALGEMEEN
Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor en biedt
hoogwaardige oplossingsgerichte juridische ondersteuning,
op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht. Binnen deze
twee specialisaties vallen onder meer transacties, notariaat,
arbeidsrecht, procesrecht, projectontwikkeling, bouwrecht,
huurrecht en omgevingsrecht. De ruim 150 professionals van
Lexence werken in bevlogen teams geleid door betrokken
partners. Dit kenmerkt Lexence. Lexence is een onafhankelijk
kantoor dat waar zinvol andere adviseurs inschakelt in het
binnen- en buitenland.
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CARRIÈREPERSPECTIEF
Bij Lexence zijn de carrièrepaden helder. Je kunt partner worden
wanneer je de ambitie hebt en beschikt over de noodzakelijke kennis
en ervaring én hebt bewezen daarnaast een goed ondernemer te
zijn. De partners en medewerkers van Lexence begeleiden je en
voorzien je van hun ervaring, naast de diverse opleidingen die je
door de jaren heen zult gaan volgen. Zo kent Lexence een eigen
opleidingsprogramma dat gericht is op vaardigheden: de Lexence
Kennisladder.
Student-stage
Het volgen van een studentstage is bij uitstek een mogelijkheid om
te onderzoeken of jij en de advocatuur of het notariaat een goede
match vormen. Gedurende twee maanden word je betrokken bij
de dagelijkse gang van zaken bij Lexence, in juridisch en sociaal
opzicht. Hierbij kun je onder andere denken aan het bijwonen
van zittingen en getuigenverhoren, het schrijven van notities en
adviezen en aanwezigheid bij de jurisprudentielunches. Maar ook
de kantoorborrels en diverse sociale activiteiten.

STEP IN-HOUSEDAGEN
Lexence stelt zich graag aan jou voor. We starten met een lunch
met kantoorgenoten. Na de lunch ga je aan de slag met een
inhoudelijke casus. Aan het einde van de dag sluiten we af met
een borrel in onze eigen bar. Op deze dag maak je kennis met ons
kantoor en onze advocaten. We zien uit naar je komst!

‘
Contact

‘

Verantwoordelijkheid en vrije tijd
Direct eigen verantwoordelijkheden door startende juristen; dat
vindt Lexence belangrijk. Dit betekent meewerken aan projecten
zoals binnenstedelijke her-inrichtingsobjecten of het oplossen van
ingewikkelde disputen tussen verhuurders en huurders. De worklife balance nemen we heel serieus. We werken hard en leveren
kwaliteit, maar vrije tijd is vrije tijd. Het echte werk gaat daarom
voor ons niet alleen om werken, we vinden het ook belangrijk
dat onze juristen buiten kantoor het beste uit zichzelf halen en
stimuleren dat dan ook volop.

Nynke Wolters
E-mail: recruitment@lexence.com
Telefoon: +31 20 5736 738
Mobiel: +31 61 1499 476
www.werkenbijlexence.com of

Postadres

Lexence
T.a.v. Nynke Wolters
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

Lexence
In-housedag: 26 januari
Amstelveenseweg 500, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 1
Vestigingen in Nederland: 1
Werknemers in Nederland: 150
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 45
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 15-20
Verhouding: 50% / 50%
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ALGEMEEN
Connect to grow.
Bij Stibbe geloven we erin dat je verbinding moet maken om
verder te komen. Verbinding met de wereld om je heen, met
collega’s en cliënten, hun markten en ambities. Die verbinding en
het bundelen van ambities versterken elkaar. Zo helpen we onze
mensen en opdrachtgevers te groeien. Samen kom je verder,
professioneel maar ook persoonlijk.
Een stage die je nooit zult vergeten? Kom stage lopen bij
Stibbe, in Amsterdam, Londen of New York! Als derde- of
vierdejaarsstudent kun je bij Stibbe de (fiscale) advocatuur of
het notariaat komen verkennen. Een stage duurt twee of drie
maanden. Je doet veel praktische ervaring op. Je woont zittingen
en praktijkgroepbesprekingen bij, helpt bij het voorbereiden
van processtukken, het beantwoorden van rechtsvragen, het
vervaardigen van conceptbrieven aan cliënten, advocaten en
wederpartijen. Ook doe je literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
En natuurlijk zijn er kantooruitjes en andere momenten van
ontspanning.
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Contact

Maud Dresselhuys
E-mail: Maud.Dresselhuys@Stibbe.com
Telefoon: +31 20 546 06 50
www.werkenbijstibbe.nl

Postadres

Stibbe
t.a.v. Maud Dresselhuys
1077 WM Amsterdam

Wil jij tijdens je master ervaring opdoen? Of wil je tijdens het
schrijven van je masterscriptie je ook meteen oriënteren op de
toekomst? Kom in dienst als juridisch-assistent. Voor minimaal
drie maanden ga je twee of drie dagen per week bij ons aan
de slag. Je werkzaamheden zijn te vergelijken met die van een
student-stagiaire of beginnend junior-medewerker. Zo leer je de
praktijk van de advocatuur of het notariaat nog beter kennen. En
ben je perfect voorbereid op je toekomst als junior-medewerker.
Bekijk onze agenda op werkenbijstibbe.nl voor oriënterende
evenementen of solliciteer via een van de sollicitatieformulieren
op de website. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan
contact op met onze recruiter, Maud Dresselhuys (Maud.
Dresselhuys@Stibbe.com of +31 20 546 06 50).

Stibbe
In-housedag: 7 februari
Beethovenplein 10, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 5
Vestigingen in Nederland: 1
Werknemers in Nederland: 450
Werknemers wereldwijd: 500
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 150
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 30
Verhouding: 50% man / 50% vrouw
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SAMEN
VERDER DAN
JE DENKT.
WWW.THNA.NL/WERKENBIJ
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INTRO
Zoek jij een plek waar je je kunt ontwikkelen en snel eigen
verantwoordelijkheden krijgt onder uitstekende begeleiding?
Bij Ten Holter Noordam advocaten komen we samen verder dan
je denkt. No-nonsense, laagdrempelig, een goede sfeer, hoge
kwaliteit, expertise en hard werken om oplossingen te bieden
aan onze cliënten.

KANTOORPROFIEL
Ten Holter Noordam advocaten is een middelgroot multiservicekantoor in de top 50 van Nederlandse advocatenkantoren.
Wij richten ons op de marktgebieden Bouw, Haven, Overheid en
Zorg. We werken in vijf secties:
Arbeidsrecht
Bouw,- Bestuurs-, en Aanbestedingsrecht
Ondernemingsrecht
Personen-, Familie- en Erfrecht
Strafrecht
Samen werken wij aan één doel: ondernemingen, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt helpen met
praktische oplossingen bij juridische problemen en een duidelijk
advies over het voorkomen daarvan.
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Je studeert en bent derdejaars bachelor of je bent bezig met je
master. Een stage is een goede manier om ons kantoor en de
diverse facetten van de advocatuur te leren kennen. De sfeer op
ons kantoor en de laagdrempeligheid onder collega’s maakt dat
het een fijne plek is om te werken. In een prachtig kantoor met
uitzicht op de Erasmusbrug! Je kunt rekenen op een dynamische
praktijk en goede begeleiding. Van jou verwachten we uitstekend
juridisch inhoudelijk inzicht, analytisch vermogen, communicatief
sterke vaardigheden, eigen initiatief én een hands-on mentaliteit.
Wat kun je van een stage bij ons verwachten?
Tijdens je stage bij ons werk je mee in zaken van advocaten en
leer je al snel alle aspecten van de advocatuur kennen. Je woont
besprekingen en zittingen bij, helpt bij het voorbereiden van
processtukken, het opstellen van notities voor het beantwoorden
van rechtsvragen en je doet litera - tuur- en jurisprudentieonderzoek.
Je wordt begeleid door advocaten die naast hun werk als advocaat
ook regelmatig doceren aan de universiteit, annotaties schrijven
en plaatsvervangend rechter zijn. Hun deuren staan altijd voor je
open. Daarnaast neem je deel aan andere vakgerichte activiteiten
van ons kantoor, zoals (ontbijt)workshops, inhouse cursussen
en jurisprudentielunches. Natuurlijk zien we je ook graag bij
de wekelijkse kantoorborrel en de borrels van de Jonge Balie
Rotterdam. De stage duurt 8 weken en is op fulltimebasis. Je krijgt
hiervoor een stagevergoeding.
Wil je bij ons werken?
We hebben regelmatig plaats voor student-stagiaires en advocaatstagiaires, vooral op de secties Arbeidsrecht, Bouw-, Bestuursen Aanbestedingsrecht en Ondernemingsrecht. Stuur jouw
motivatiebrief, curriculum citae, cijferlijsten en stagebeoordelingen
naar solliciteren@thna.nl ter attentie van Sonja Verhagen.

STEP IN-HOUSEDAGEN
Nieuwsgierig naar ons kantoor? Wij ook naar jou! Kom bij ons langs
tijdens de STEP In-housedag op 8 februari. Op deze dag maak je op
informele wijze kennis met ons kantoor en laten we je de diverse
kanten van onze praktijk zien. We sluiten af met een gezellige
borrel, waarbij je onze kantoorgenoten kunt leren kennen.

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Linda Giesberts
E-mail: solliciteren@thna.nl
Telefoon: 088 234 45 00
www.thna.nl/werken-bij

Postadres

Ten Holter Noordam advocaten
t.a.v. Linda Giesberts
Veerhaven 17
3016 CJ Rotterdam

Ten Holter Noordam advocaten
In-housedag: 8 februari
Veerhaven 17, Rotterdam
Aantal landen gevestigd: 1
Vestigingen in Nederland: 1
Werknemers in Nederland: 90
Werknemers wereldwijd: n/a
Aantal Student-stagiaire 7-9
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 7-9
Verhouding: n/a
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INTRO
AKD is een full-servicekantoor met bijna 500 gedreven
medewerkers. Alles is mogelijk vanuit jouw passie bij AKD.
Bij ons vind je vrijheid, zelfstandigheid, ondernemerschap
én informaliteit. Via ons eigen opleidingshuis AKDMY kan jij
je optimaal ontwikkelen en jezelf verder specialiseren vanaf
dag één. Daarnaast doen wij niet aan een sectiewissel. Wij
werken in diverse multidisciplinaire teams aan grote zaken voor
internationale cliënten.

KANTOORPROFIEL
AKD is één van de grootste onafhankelijke kantoren van
de Benelux. We bestaan uit een hecht team van bevlogen
advocaten, notarissen, belastingadviseurs en business support.
Stuk voor stuk aanpakkers en teamspelers. Met een no-nonsense
mentaliteit en passie voor hun vak. AKD staat internationale
middelgrote -en grote ondernemingen bij. Dit doen wij op élk
rechtsgebied vanuit onze kantoren in Rotterdam, Amsterdam,
Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg.
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Wil je ervaring bij AKD op komen doen? Op www.werkenbijakd.
nl kun je bekijken welk rechtsgebied je interessant vindt, en op
welke vestiging je hiervoor terecht kunt. Wij hebben in ieder
geval doorlopend plek voor jouw! AKD is dan wel groot: je werkt
in kleine teams en gegarandeerd leer je iedereen kennen.
Eventueel parttime stage lopen is bespreekbaar. Solliciteer via
onze website en na papieren selectie voer je slechts 1 gesprek:
samen met een studentcoördinator en met een recruiter. En
binnen een dag hoor je of je jouw stage kunt komen lopen!
Zoveel mogelijk op kantoor, wat ons betreft!

STEP IN-HOUSEDAGEN
Wij verheugen ons erop om studenten weer ‘live’ te kunnen
ontmoeten! We zullen jou de veelzijdigheid van onze vakgroepen
en vestigingen laten zien. Maak inhoudelijk en kennis met AKD.
Prachtig uitzicht is alvast gegarandeerd!

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Coosje Knape
E-mail: recruitment@akd.nl
Telefoon: 06 11 00 27 09
www.akd.eu

Postadres

AKD
t.a.v. Recruitment
Postbus 4302
3006 AH Rotterdam

AKD
In-housedag: 9 februari
Wilhelminakade 1, Rotterdam
Aantal landen gevestigd: 3
Vestigingen in Nederland: 4
Werknemers in Nederland: 350
Werknemers wereldwijd: 500
Aantal Student-stagiaire plaatsen
per jaar: max. +/- 20 p.m. max. 240
per jaar
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: +/- 20
Verhouding: 60% man / 40% vrouw
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PwC is een netwerk
van firma’s in 155
landen met meer dan
284.000 mensen,
waarvan ruim 5.500
in Nederland. Wij zien
het als onze taak om
kwaliteit te leveren
op het gebied van
assurance-, belastingen adviesdiensten.

Alle ruimte om het
beste uit jezelf te halen
Ben je bijna klaar met je studie, maar nog lang niet uitgeleerd? Dat komt goed uit.
PwC heeft volop dynamische startersfuncties in jouw vakgebied. Binnen PwC
Legal heb je toegang tot een wereldwijd netwerk en deel je je kennis, ideeën en
vragen met de beste professionals uit je vakgebied. Je werkt in multidisciplinaire
teams met collega’s die elkaar inspireren.
Een wereld vol kansen
Jouw carrière is wat het is: van jou. Jij bepaalt, wij bieden je de kansen. Op
uitdagend werk dat er toe doet. Om het maximale uit jezelf te halen. Om mee
te bouwen aan vertrouwen in de maatschappij en een bij drage te leveren
aan het oplossen van belangrijke problemen. Je wordt intensief begeleid
en er is volop ruimte voor jouw ambitie en persoonlijke keuzes. We bieden
afwisselende werkzaamheden bij vooraanstaande klanten. Je komt te werken
in een menselijke omgeving met uitstekende arbeidsvoorwaarden (flexibiliteit)
en een informele sfeer. Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn.
Verras jezelf en je klanten
Om onze klanten te verrassen, blijven we zoeken naar nieuwe invalshoeken.
Want alleen door onszelf uit te dagen, komen we tot de beste oplossingen
op het gebied van belasting- en pensioenadvisering, actuariaat en daaraan
gerelateerde HR-diensten. Daarom helpen we je graag verder bij het ontdekken
van je sterke punten. Met coaching, inspirerende collega’s, opleidingen en de
mogelijkheid te switchen tussen sectoren en vestigingen. Of je gaat een korte
of langere periode naar het buitenland. Als het om jouw ontwikkeling gaat,
kent PwC geen grenzen.
Kijk voor evenementen, stages, werkstudentschappen en vacatures
op pwc.nl/carriere.

pwc.nl/carriere
© 2021 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.
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It’s all about personality
Kennismaken met Loyens & Loeff
Studeer jij Nederlands
recht, notarieel recht,
fiscaal recht en/of fiscale
economie? Wil jij met
mensen werken die
ambitieus, gedreven en
gefocust zijn; zowel op
werk als daarbuiten?
En ben jij op zoek naar een
baan waar je volledig jezelf
kan zijn? Maak dan nu
kennis met Loyens & Loeff!

Tim Voogd (civiel):
tim.voogd@loyensloeff.com, +31 20 578 50 67
Livia ’t Hoen (civiel):
livia.t.hoen@loyensloeff.com, +31 10 224 62 24
Sjifra de Vries (fiscaal):
sjifra.de.vries@loyensloeff.com, +31 20 578 51 84

loyensloeffcareers.com

“

Civiel recht | Ondernemingsrecht | Bestuursrecht
Europees recht | Internationaal recht | Fiscaal recht
Notarieel recht | Intellectueel eigendomsrecht

INTRO
Als bedrijf dat ontstaan is uit een fusie weten we dat één plus één
soms meer dan twee is. Dat geldt ook voor onze medewerkers.
Bij Loyens & Loeff zoeken we niet alleen talentvolle professionals,
maar bovenal leuke mensen.
We zijn geen werkgever waar jij je persoonlijkheid hoeft uit te
schakelen zodra je ’s ochtends je computer aanzet. Zo divers als
onze mensen zijn, zo delen ze hun gedrevenheid, ambitie en
focus op het behalen van resultaten.

KANTOORPROFIEL
Met onze kantoren in de Benelux en Zwitserland zijn we
vertegenwoordigd in vier belangrijke Europese markten.
Daarnaast zorgen onze vestigingen in onder meer New York,
Dubai en Hong Kong ervoor dat onze dienstverlening ook in de
belangrijkste financiële centra van de wereld ingezet wordt.
Als onafhankelijk dienstverlener zijn we gespecialiseerd in
juridisch en fiscaal advies aan (inter)nationale ondernemingen,
financiële instellingen en overheden. Onze kracht is dat we met
onze praktijkgroepen advocatuur, fiscaliteit en notariaat onze
klanten een geïntegreerde oplossing kunnen bieden, gebaseerd
op de gezamenlijke kennis van de beste specialisten in hun
vakgebied.
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Met een achtergrond in Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal
recht en/of fiscale economie kun je geen betere carrièrestart
maken dan bij ons. Je werkt binnen je praktijkgroep aan grote
(inter)nationale zaken en leert elke dag van je collega’s. Daarnaast
bieden we de beste juridische, notariële en fiscale opleidingen en
krijg je de ruimte om je eigen grenzen te verleggen binnen je eigen
vakgebied.
Wil jij een stage lopen bij Loyens & Loeff? Tijdens een binnenlandse
stage draai je twee maanden volledig mee in de praktijk. Je werkt
samen met advocaten, kandidaat-notarissen en fiscalisten en voert
diverse werkzaamheden uit. Je zult verschillende inhoudelijke
opdrachten maken, zoals het schrijven van memo’s en adviezen
en je neemt deel aan officiële besprekingen. Na een schriftelijke
voorselectie word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Bij
een wederzijdse klik volgt een aanbod voor een stage.
Bij Loyens & Loeff is het ook mogelijk om een buitenlandstage te
lopen. Een buitenlandse stage duurt twee maanden en begint met
een maand in Amsterdam of Rotterdam, waarbij je werkzaamheden
min of meer gelijk zijn aan die van een binnenlandse stage. Tijdens
de tweede maand draai je mee bij een van onze buitenlandse
kantoren, waar de nadruk iets meer ligt op commerciële en
marketingactiviteiten.
Interesse in een baan bij Loyens & Loeff? Kom dan solliciteren. Na
een schriftelijke voorselectie word je uitgenodigd om online een
persoonlijkheidsvragenlijst en een assessment te maken. Hierna
volgen twee gespreksrondes en als er een wederzijdse klik is, volgt
een aanbod!

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Tim Voogd – Recruiter Civiel
E-mail: tim.voogd@loyensloeff.com
Telefoon: +31205785076
https://www.loyensloeffacademy.nl/
nl/over-werken-bij/

Postadres

Loyens & Loeff
t.a.v. Tim Voogd
Parnassusweg 300
1081 LC, Amsterdam

Loyens & Loeff
Parnassusweg 300, Amsterdam
Aantal landen gevestigd: 10
Vestigingen in Nederland: 2
Werknemers in Nederland: 1.200
Werknemers wereldwijd: 1.500
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 120
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: 40
Verhouding: 55% / 45%
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INTRO
Je ontplooit je nergens zo snel als in de praktijk. Daarom betrekken
wij je bij DVDW vanaf dag één bij grote zaken en kom je direct
bij ondernemers aan tafel. Werk je zij-aan-zij met collega’s van
advocaat stagiairs tot senior advocaten en maak je samen écht
impact. Door de menselijke maat van een middelgroot en de
specialisatie en opleidingsmogelijkheden van een groot kantoor,
ontwikkel je jouw carrière prettig en snel.

KANTOORPROFIEL
DVDW is een onafhankelijk en ambitieus kantoor. Met een
scherpzinnige, eigen visie acteren wij in het topsegment van de
middelgrote advocatenkantoren in Nederland.
We geloven in de kracht van een middelgroot kantoor en de
menselijke maat. En ook al groeien we sterk, we vinden het
belangrijk om als een hecht team en met plezier samen te
werken. DVDW bestaat uit zo’n 75 medewerkers die elkaar snel
weten te vinden.
Wij hechten dan ook sterk aan diepgaande expertise en bieden
dit op verschillende secties: Herstructurering & Insolventie,
Corporate Litigation & Dispute Resolution, M&A, Fusies &
Overnames, Vastgoedrecht, Arbeidsrecht en Familie- & erfrecht.
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Bij DVDW kun je jezelf zijn. We hechten aan jouw authentieke
persoonlijkheid en de potentie die dat biedt. Aan hoe je bent
en waar je naartoe wilt. Er is aandacht voor jouw ontwikkeling
als advocaat én als mens, omdat we geloven dat we die twee
kanten van jou even hard nodig hebben.
Er is een hechte cultuur, waarin je zij-aan-zij werkt met
inspirerende en ambitieuze collega’s – van starter tot senior.
Als volwaardig lid van het team geven we je meteen de ruimte
om echt impact te maken. Je bent betrokken bij grote zaken en
zit met eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt aan tafel. Want
nergens zul je jezelf zo snel ontplooien tot advocaat en adviseur
als in de praktijk.
Je krijgt bij ons de mogelijkheid daar iedere dag aan te werken.
Door middel van onze groei- en ontwikkeltool sta jij aan het roer
van jouw ontwikkeling. Met deze tool en de mogelijkheid om
‘360 graden feedback’ op te halen, bouw je je eigen doelenplan
voor elke kalenderjaar. En als je bij ons een volgende stap wil
maken, dan kijken we samen naar wat jij nodig hebt om je doel
te kunnen bereiken.
Onze erkende DVDW Academy helpt jou om uit te blinken in
vakkennis én je expertise in de laws of business. Gedurende je
hele carrière bij DVDW maken we in een maatwerkplan steeds
concreet hoe we samen kijken naar jouw groei en ontwikkeling.
Tot slot hoef je bij ons niet bang te zijn om nooit meer zonlicht
te zien tot je partner bent. Streven naar het beste en een rijk
gevuld sociaal leven gaan heel goed hand in hand. Dat zien we
hier iedere dag.

THE GREAT LEGAL ESCAPE
Challenge your knowledge, team work and creativity in the
Legal Escape Room.
Ben jij een juridisch talent? Wil je je kennis en vaardigheden
testen en ben je niet bang voor een uitdaging? Schrijf je dan in
voor de Great Legal Escape!
De escape room zorgt voor een speelse uitdaging. Ben jij een
teamleider of eerder een verbinder? Kun je goed met mensen
samenwerken onder tijdsdruk? Ben je in staat creatieve
oplossingen te bieden voor een juridisch probleem en het meest
belangrijke: weet jij je uit deze juridische val te redden?
DVDW organiseert een juridische escape room die gericht is
op studenten met een interesse in het ondernemingsrecht.
Zowel je juridische vakinhoudelijke kennis als presentatie- en
onderhandelingsvaardigheden komen aan bod. Om te kunnen
ontsnappen, zal ook de teamspirit niet mogen ontbreken.

‘
Contact

‘

CARRIÈREPERSPECTIEF

Andrea Blok en Tamsin de Jong (HR)
E-mail: werkenbij@dvdw.nl
Telefoon: 06 25 43 40 32
www.Werkenbijdvdw.nl

Postadres

Prinses Beatrixlaan 5
Andrea Blok
Postbus 85850
2508CN Den Haag

DVDW
In-housedag: 24 februari
Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag
Aantal landen gevestigd: 1
Vestigingen in Nederland: 2
Werknemers in Nederland: 75
Werknemers wereldwijd: 75
Aantal Student-stagiaire plaatsen per
jaar: 10-12
Aantal Advocaat-stagiaire plaatsen
per jaar: variabel
Verhouding: 40% man / 60% vrouw
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DEELNEMENDE KANTOREN

STICHTING AD FORUM
JURISTEN BEDRIJVENDAG 2021
RECHT OP JE DOEL AF
SOFITEL LEGEND THE GRAND
26 NOVEMBER 2021
VANAF 11.00 UUR

Stichting Ad Forum
Oudemanhuispoort 4
1012 CN Amsterdam
Kamer A226

Schrijf je in vóór
15 november via
de QR code!

T. 020 525 3641
E. info@stichtingadforum.nl
W. www.stichtingadforum.nl

“

WORKSHOP
Ook deze cyclus biedt STEP weer een workshop aan in
samenwerking met Qompas. De actieve STEP workshop
vormt de ultieme voorbereiding voor het tegemoet gaan
van je carrière. De workshop biedt onder meer een inzicht in
mogelijke sollicitatieprocedures en methodes en tips & tricks
voor verschillende capaciteitentesten. De workshop vindt
plaats op 4 mei 2021. Deelname is geheel kosteloos!
QOMPAS SOLLICITATIETRAINING
DINSDAG 4 MEI 2021
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“
ALGEMENE VOORWAARDEN TER INSCHRIJVING:
1. De inschrijver verplicht zich door zijn/haar
inschrijving tot het bijwonen van de STEP Inhousedag(en) waarvoor hij of zij is geselecteerd.
2. De deelnemer verplicht zich ertoe mee te
werken aan een attitudeonderzoek dat STEP voor
de deelnemende kantoren en bedrijven verricht.
a. Hiertoe dienen een anonieme voor-, dag- en naenquête te worden ingevuld.
b. De enquêtes zijn beschikbaar op het persoonlijke
account (op www.stepweb.nl/mystep) van de
deelnemer. Inloggen Qompas biedt, voorafgaand
aan de STEP cyclus, gratis CV-checks aan iedere
student die zich inschrijft voor de STEP inhousedagen!
Qompas biedt de rechtenstudent een vernieuwd
inzicht in verschillende aspecten van een
sollicitatie. De workshop zal deze cyclus volledig
in het teken staan van de rechtenstudent en zijn/
haar mogelijke carrièrepad in de juridische sector.
Succesvol solliciteren begint met jezelf af te vragen
wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Tijdens deze
workshop van Qompas begin je
dan ook met een grondige zelfanalyse. Aan de
hand van interactieve oefeningen ontdek je wat
jouw competenties zijn.
Daarnaast leer je hoe je in jouw CV en
sollicitatiebrief de match met de vacature en het
bedrijf kunt maken. Je gaat ook actief aan de slag
met een veelgebruikte recruimenttechniek: de
STAR-methode. Dit is een handige methode
om jouw competenties aan te tonen. Na deze
workshop heb jij een beter inzicht in een
sollicitatieprocedure en kan je het geleerde direct
in de praktijk toepassen.

Schrijf je in en vraag gratis de Qompas
sollicitatiegids aan!
Over Qompas
Qompas is uitgever van digitale keuzeproducten
voor hoger opgeleiden op het gebied van
studiekeuze, carrière oriëntatie en persoonlijke
ontwikkeling. Met de diverse online DecisionTools
ondersteunt Qompas haar gebruikers bij de
verschillende oriëntatiefases.
Qompas CarrièreStart helpt je bij het maken
van een weloverwogen carrièrekeuze. Via
uitgebreide presentaties en een overzicht van
actuele startfuncties en evenementen kun je
bekijken welke mogelijkheden jij als starter
binnen verschillende organisaties hebt. Ook is het
mogelijk om verschillende bedrijven met elkaar te
vergelijken. De online SollicitatieTools helpen je
optimaal voor te bereiden op alle onderdelen
van het sollicitatieproces.
Kijk voor meer informatie over Qompas en de
SollicitatieTools op
www.qompas.nl
Zou je eerst de mr. pagina willen doen, en daarna
de qompas pagina en dan de qompas workshop?
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