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WHAT'S YOUR
NEXT STEP ?
SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA WWW.STEPWEB.NL

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 advocatenkantoor bij je past?
Stichting Student en Praktijk heeft het begrip In-housedag vorm gegeven 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.

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 Inhousedagen!

WAT IS HET DOEL VAN STEP EN HOE HELPT
DIT STUDENTEN BIJ HET MAKEN VAN HUN
CARRIÈREKEUZE?

KELLY VAN LEEUWEN
ALGEMEEN VOORZITTER
BACHELOR RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT LEIDEN

“Tijdens de studie Rechtsgeleerdheid passeren
allerlei vakken de revue. Het is dan ook een brede
studie waar je veel kanten mee op kunt. Er is
echter een grote kloof tussen deze theorie en de
praktijk. STEP biedt daarom de service om op een
laagdrempelige manier In-housedagen te
organiseren waar er naar de beste match tussen
student en kantoor wordt gezocht. Op deze wijze
kunnen studenten op een gemakkelijke manier
kennismaken met advocatenkantoren en
juridische instanties. Daarnaast kunnen zij de
sfeer proeven en bij hun potentiële toekomstige
werkgever een kijkje in de keuken nemen. Het is
al met al goed voor jouw persoonlijke
ontwikkeling en het vormen van een helder
toekomstbeeld. What’s your next STEP?”

WAT IS HET DOEL VAN STEP EN HOE HELPT
DIT STUDENTEN BIJ HET MAKEN VAN HUN
CARRIÈREKEUZE?

FLEUR JANSSEN
COMMISSARIS ACQUISITIE I
MASTER FISCAAL RECHT
UNIVERSITEIT LEIDEN

“Een rechtenstudent is gedurende zijn of haar
studietijd druk bezig met studeren en verbreedt
daarmee zijn of haar theoretische juridische
kennis. Studenten komen er echter al snel achter,
dat ze geen idee hebben hoe het er in de praktijk
aan toegaat. Op de Universiteit leer je immers
geen kantoren en haar werknemers kennen. Een
rechtenstudent die tijdens haar studententijd
nooit kennis heeft gemaakt met de praktijk, zal na
het afstuderen voor een vrijwel onmogelijke taak
staan. STEP verbindt daarom de rechtenstudent
met de praktijk, zij biedt de studenten de kans om
een kijk te nemen bij talloze kantoren. Op een Inhousedag kan de student erachter komen welk
kantoor zijn of haar interesse wekt. Hierdoor
kunnen studenten gericht naar de toekomst
werken en na het afstuderen vol enthousiasme
aan de slag gaan in de grote rechtenwereld.”

WAT IS HET DOEL VAN STEP EN HOE HELPT
DIT STUDENTEN BIJ HET MAKEN VAN HUN
CARRIÈREKEUZE?

THIJS CARVALHAIS
VAN DER BIJL
COMMISSARIS ACQUISITIE II
BACHELOR RECHTSGELEERDHEID
BACELOR BESTUURSKUNDE
UNIVERSITEIT LEIDEN

“Voor iedere student is het een grote stap om
vanuit een hele brede bachelor één specifiek
rechtsgebied te kiezen waarin je later aan de
slag wilt. Tijdens grote bedrijven diners kun je
in contact komen met verschillende kantoren
die je van alles kunnen vertellen over
stagemogelijkheden en werkstudentschappen.
Maar hoe weet je nu wat voor kantoor écht bij
je past? Daarom organiseert STEP In-house
dagen waarin je fysiek langskomt op kantoor,
de sfeer kunt proeven en op een
laagdrempelige manier kennis kunt maken
met alle werknemers. Op deze manier kom je
erachter hoe het kantoor in de praktijk werkt
zodat jij straks optimaal je keus kunt maken!”

WAT IS HET DOEL VAN STEP EN HOE HELPT DIT
STUDENTEN BIJ HET MAKEN VAN HUN
CARRIÈREKEUZE?

SYDNEY BECKER
PENNINGSMEESTER
MASTER COMMERCIËLE
RECHTSPRAKTIJK
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

“Voor studenten is het lastig inschatten hoe hun
toekomst eruit ziet. Je kan allerlei kanten op met
een studie rechten en er lijkt wel voor ieder wat
wils. Dat is natuurlijk ook zo, maar hoe kom je
erachter wat je nu zelf wilt en waar je goed past?
Een In-housedag kan al veel verheldering bieden
doordat het zo laagdrempelig een brug slaat
tussen studenten en toekomstige werkgevers. De
sfeer kunnen proeven en iemand van het kantoor
het hemd van het lijf kunnen vragen is van groot
belang bij het maken van keuzes. Hierin kan een
In-housedag het verschil maken, door studenten
de kans te bieden zich verder te oriënteren op
wat er allemaal mogelijk is.”

WAT IS HET DOEL VAN STEP EN HOE HELPT DIT
STUDENTEN BIJ HET MAKEN VAN HUN
CARRIÈREKEUZE?

DANIELA COSTA REGO
MARKETING & EXTERNE
BACHELOR RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT LEIDEN

Een STEP In-housedag geeft je een
inkijkje bij de grootste advocatenkantoren
en bedrijven van Nederland. Je krijgt een
realistisch beeld van hoe het is om op een
kantoor te werken en door er rond te lopen
kan je zien wat er van je gevraagd wordt,
proef je de sfeer en kan je beslissen of dit
het kantoor is waar je stage wil lopen of
later voor wil solliciteren.
Als je gaat solliciteren zal het ook een pré zijn dat
je al eerder langs bent geweest op een STEP
In-housedag, omdat je in ieder geval goed
duidelijk kunt maken waarom je precies hier
solliciteert. Daarnaast is een STEP In-housedag
ook waardevol als je nog niet gaat werken.
Doordat je met verschillende kantoren en
rechtsgebieden kennis maakt kan je beter
bedenken welke richting jij op wilt met je
studie.

STEP BESTUUR NAJAAR 2022

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 DE STUDENTEN.

STEP BESTUUR GEZOCHT

STEP ZOEKT NIEUWE
BESTUURSLEDEN!
STICHTING STUDENT EN PRAKTIJK IS OPZOEK NAAR STUDENTEN
DIE ZICH VANAF DE VOORJAARSCYCLUS PARTTIME WILLEN
INZETTEN VOOR STEP.
Studeer je Rechtsgeleerdheid of volg jij een gerelateerde studie?
Ben je sociaal en communicatief vaardig?
Heb jij zin in een jaar voor uitdagingen?
Wil je je collegegeld terugverdienen?
Een bestuursjaar bij STEP houdt in dat je samen je bestuursgenoten verantwoordelijk
bent voor het besturen van een stichting die al 35 jaar contacten
onderhoudt met veel grote advocatenkantoren en bedrijven. Het bestuur houdt zich
bezig met de acquisitie van deze advocatenkantoren en bedrijven,
de promotie van de In-housedagen op alle universiteiten met een rechtenfaculteit in
Nederland en het meelopen van de verscheiden In-housedagen.
Gedurende het jaar vergader je regelmatig met je bestuursgenoten, werk je 1 dag per
week op kantoor, is er genoeg ruimte voor sociale activiteiten en staat het professionele
karakter van de stichting voorop.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Kijk op de website www.stepweb.nl voor onze werkzaamheden en partners. Mail voor
meer informatie naar info@stepweb.nl .

COMITÉ VAN AANBEVELING
HET COMITÉ VAN AANBEVELING DIENT TER ONDERSTEUNING VAN DE
ACTIVITEITEN VAN STICHTING STUDENT EN PRAKTIJK.

VILMAR FEENSTRA
Door COVID waren de afgelopen jaren voor veel
bedrijven en hun medewerkers zeer uitdagend. Van de
een op andere dag moesten mensen vanuit hun huis- of
slaapkamer gaan werken. Als gevolg hiervan hadden zij
gedurende lange tijd alleen contact met elkaar op
digitale wijze.

PARTNER LOYENS & LOEFF

Tegenwoordig kunnen veel mensen hybride werken /
weer naar kantoor. De mogelijkheid om flexibel te
werken lijkt niet meer weg te denken. Ook bij Loyens &
Loeff hebben onze medewerkers de mogelijkheid om
geregeld vanuit huis te werken. Dit biedt uiteraard de
nodige vrijheid en flexibiliteit en maakt het mogelijk hun
werk en privéleven beter te combineren. De grote
uitdaging hierbij is echter om ervoor te zorgen dat
mensen voldoende persoonlijk contact met elkaar
blijven hebben. Dit contact bepaalt grotendeels de sfeer
op een kantoor en is voor velen de reden om bij een
bepaald kantoor te gaan werken. Bij het maken van een
keuze tussen de verschillende kantoren is het dan ook
belangrijk om een goed beeld van deze sfeer en de
cultuur te krijgen. De STEP in-housedagen bieden hier
de uitgelezen kans voor. Studenten komen op een
laagdrempelige manier in contact met verschillende
kantoren waardoor zij de kans krijgen om te ontdekken
welk kantoor het beste bij hun persoonlijke voorkeur
past als potentiële werkgever. We raden studenten
daarom ook aan om hier veelvuldig gebruik van te
maken.

SOPHIE SCHNEIDERS

ADVOCAAT MERKEN- EN
MODELLENGEMACHTIGDE
PLOUM

Als rechtenstudent krijg je bij de deur van je eerste college
pennen, markers, blocnotes en fietslampjes van vele
advocatenkantoren uitgereikt. Maar het feit dat al deze
kantoren jouw aandacht proberen te trekken, betekent
natuurlijk niet dat je enig idee krijgt of je ook echt bij dat
kantoor wil werken.
Elk kantoor is anders, heeft andere specialismen, een
bepaalde stijl van werken, een sectiewissel halverwege de
advocaatstage of juist niet en een bepaalde cultuur. Je
daadwerkelijk prettig voelen binnen een kantoor maakt of
breekt jouw toekomstige werkgeluk en daarmee jouw
carrière.
Het is daarom ontzettend belangrijk dat je verschillende
kantoren van binnen hebt gezien en mensen binnen die
kantoren op een laagdrempelige en eerlijke manier hebt
gesproken. Op die manier wordt de keus om te solliciteren
voor een student-stage of als advocaat-stagiaire bij een bij
jou passend kantoor een stuk makkelijker. STEP biedt die
kans en die moet je met beide handen aangrijpen.

EVA VAN DER LAAN

SENIOR CORPORATE RECRUITER
HVG LAW

Als je (bijna) afgestudeerd bent zijn er ontzettend veel
advocaten- en notarissenkantoren waar jij uit kan kiezen.
De grote vraag is: welk kantoor past bij jou en hoe kom je
daar achter? Volg één of meerdere STEP-inhousedag(en)!
Een STEP-inhousedag is dé ideale manier om de
verschillende kantoren beter te leren kennen. Je ziet hoe
advocaten en (kandidaat-)notarissen onderling met elkaar
omgaan, je hoort waarom zij voor dat kantoor gekozen
hebben en je krijgt een kijkje in de keuken bij het kantoor.
Veel kantoren doen dezelfde soort zaken, maar je collega’s
maken echt het verschil. Je komt er achter wat jij belangrijk
vindt bij jouw toekomstige werkgever en met welk kantoor
jij een klik hebt. Oftewel, door een STEP-Inhousedag kom
je erachter welk kantoor bij jou past.
Na het bezoek aan de STEP-Inhousedag(en) zou ik jullie
willen aanraden om één of meerdere student-stages te
lopen. Door een student-stage kan je de kantoren nog
beter vergelijken. Je draait volledig mee met de dagelijkse
praktijk, je maakt kennis met de verschillende secties en de
werkzaamheden van een advocaat of kandidaat-notaris.
Als je een goede student-stage hebt gelopen kan het zijn
dat je kan blijven als advocaat-stagiair(e) of kandidaatnotaris.

What's
your
next

STEP?
SCHRIJF JE IN VIA
WWW.STEPWEB.NL

STEP EXTERNE COMMISSIE

Ben jij op zoek naar een extra uitdaging?
Ben je op zoek naar een goede
aanvulling op je CV?
Maak jij gemakkelijk contact met andere
studenten en lijkt het je leuk om mee te
werken aan de promotie van de STEP Inhousedagen?

WORD DAN STEP COMMISSIELID!

Ben je geïnteresseerd in een functie als STEP
commissielid of wil je nog wat aanvullende
informatie?
Neem dan contact met ons op via info@stepweb.nl.

COMMISSIELEDEN
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.

ELLEMIJN TER BEKKE
Mijn naam is Ellemijn ter Bekke en ik ben 21 jaar oud.
Momenteel ben ik bezig met mijn pre-master
rechtsgeleerdheid richting Nederlands Recht aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In de coronaperiode heb ik
het erg gemist om contacten te leggen met
medestudenten. Door werkzaamheden uit te voeren
voor STEP hoop ik actiever te worden binnen de RUG en
op een informele manier contacten op te bouwen in het
studentenleven. Daarnaast wil ik gaan ontdekken wat de
praktijk te bieden heeft en in wat voor organisatie ik
later wil gaan werken. Door deel te nemen aan de STEP
in-housedagen kan je als student veel inzicht krijgen in
bedrijfsculturen en verschillende organisaties. Precies
waar ik naar opzoek ben dus!

NIKKI VAN MOOK
Mijn naam is Nikki van Mook. Momenteel zit ik in mijn
master Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De komende maanden ga ik mij inzetten in de externe
commissie door STEP (nog) meer bekend te maken in
het hoge Noorden onder de rechtenstudenten! Ik was
direct enthousiast over de in-housedagen die STEP
organiseert. Op deze manier krijgen studenten een veel
beter beeld van de juridische wereld. Naast mijn studie,
werk ik parttime als secretaresse bij een groot kantoor
in Groningen. Juist om die reden vind ik het des te leuker
om de binnenkant van andere kantoren te zien en
hierdoor meer mensen te ontmoeten. Ik kijk heel erg uit
naar de komende maanden!

PHOEBE YEUNG
Hoi! Mijn naam is Phoebe Yeung, ik ben 22 jaar en ben
net begonnen aan de master Strafrecht in Leiden. Het
leek mij dit jaar erg leuk om meer in contact te komen
met medestudenten én de wereld van de advocatuur
van dichterbij te bekijken. Ik had de naam ‘STEP’ al vaker
horen vallen de afgelopen jaren en toen ik de
advertentie van sollicitaties voor de externe commissie
zag langskomen, dacht ik; eigenlijk is dit natuurlijk
perfect! Netwerken en tegelijkertijd je cv opbouwen, dat
is mooi meegenomen. Ik heb enorm veel zin om STEP te
gaan promoten de komende periode en zou een functie
binnen één van de commissies iedereen zeker
aanraden!

MARIEKE VOORTMAN
Mijn naam is Marieke Voortman en ik ben
derdejaarsstudent Rechtsgeleerdheid aan de
Universiteit Utrecht. Afgelopen collegejaar heb ik een
aantal STEP In-housedagen bijgewoond, om zo meer
inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt. Ik heb de STEP Inhousedagen ervaren als een prettige manier om dit te
bereiken, en zou andere studenten dus zeker aanraden
één of meerdere in-housedagen bij te wonen.
Toen ik zag dat Stichting Student en Praktijk studenten
zocht voor de externe commissie, was ik meteen
enthousiast. Ik hoop bij de externe commissie mijn
promotie- en presentatieskills verder te ontwikkelen. Ik
hoop er bovenal een mooie promotietijd van te maken
samen met de andere commissieleden!

VICTOR VON BIRGELEN
Hoi! Mijn naam is Victor von Birgelen. Ik ben 21 jaar oud
en ik kom uit Enschede. Ik woon nu al een paar jaar in
Utrecht waar ik in het derde jaar van mijn studie
(rechtsgeleerdheid) zit. Mijn grootste passie is muziek.
Zo speel ik zelf gitaar en ukelele en vind ik niks leuker
dan naar concerten en festivals te gaan. Verder ga ik in
mijn vrije tijd graag naar de sportschool, lees ik veel en
vind ik het heerlijk om zo veel mogelijk buiten te zijn. Ik
vind het initiatief van de STEP in-housedagen heel goed
en vind het dan ook erg gaaf dat ik als lid van de externe
commissie mijn steentje hieraan mag bijdragen.

ROBERT VAN ABSWOUDE
Mijn naam is Robert van Abswoude. Ik zit in mijn derde
jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid bij Maastricht
University. Ik heb enorm veel zin om te beginnen als
extern commissielid van STEP. Zo zal ik hierdoor veel
meer medestudenten leren kennen en deze kunnen
helpen op verschillende manieren zoals met het leggen
van contact met advocaten kantoren. Het mooie is ook
nog eens dat ik niet alleen andere zal helpen maar ook
nog eens mezelf door het ontwikkelen van verschillende
vaardigheden zoals overtuigen, speechen en plannen. Ik
ben er zeker van dat dit een mooi jaar zal worden en
heel veel mensen erg blij zullen worden van STEP!

ZOË SURIG
Mijn naam is Zoë Surig, tweedejaars studente
rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht. Met
enthousiasme en motivatie ben ik dit jaar begonnen als
lid van de externe commissie. Het initiatief van STEP
sprak mij erg aan, na wat onderzoek te hebben gedaan
was ik gelijk gemotiveerd om deel uit te maken van de
commissie. STEP brengt student in contact met de
praktijk, wat heel interessant is, studenten krijgen
namelijk de kans om te ontdekken welke gebieden bij ze
passen. Een commissie bij STEP geeft je de mogelijkheid
om een breed netwerk op te bouwen, zowel in je eigen
studentenstad als daarbuiten. Het opent een deur naar
de juridische wereld.Daarnaast biedt het je de
mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, zo leer je
bijvoorbeeld jezelf presenteren, te overtuigen en
promoten. Ik kijk uit naar een mooie commissie periode
en zou een functie binnen de STEP commissie zeker
aanrader!

STEP EN DE IN-HOUSEDAGEN
Stichting Student en Praktijk (STEP) is een landelijke studenten-organisatie 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 zoveel 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.
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.
I

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.
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 Inhousedagen 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.
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.
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. Veel studenten zijn via de STEP
In-housedagen gekomen tot een sollicitatie voor
een(
student)stageplek
en/of
baan.
Het
inschrijven en bijwonen van de STEP Inhousedagen kan dus een grote stap in je carrière
zijn!

VOORBEREIDEN IN-HOUSEDAGEN
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 Inhousedag 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.
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.
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 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 In-housedag. 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!

Zelf ben ik via de STEP In-housedagen bij
Ekelmans Advocaten terecht gekomen.
Tijdens deze in-house dag werd ik
enthousiast over de cultuur. De informele
en laagdrempelige sfeer sprak mij aan. Na
het kantoorbezoek besloot ik te solliciteren
voor een student-stage bij Ekelmans
Advocaten. Inmiddels ben ik alweer een tijd
lang als advocaat aan het kantoor
verbonden.
PIM LIEFFERING
ADVOCAAT BIJ EKELMANS ADVOCATEN

STEP AGENDA
NOVEMBER 2022
WO
MA
DI
DO
VR
DO
WO

9 NOVEMBER
14 NOVEMBER
15 NOVEMBER
17 NOVEMBER
18 NOVEMBER
24 NOVEMBER
30 NOVEMBER

DELOITTE
EKELMANS ADVOCATEN
ALLEN & OVERY
PELS RIJCKEN
HOGAN LOVELLS
NORTON ROSE FULLBRIGHT
VAN TRAA ADVOCATEN

AMSTERDAM
DEN HAAG
AMSTERDAM
DEN HAAG
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ROTTERDAM

DECEMBER 2022
DO
VR
WO
DO
DO

1 DECEMBER
2 DECEMBER
7 DECEMBER
8 DECEMBER
15 DECEMBER

JONES DAY
DENTONS
HVG LAW
ICTRECHT
PWC

AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

JANUARI 2023
DO
DO

19 JANUARI
26 JANUARI

BUREN N.V.
KENNEDY VAN DER LAAN

DEN HAAG
AMSTERDAM

FEBRUARI 2023
DO
MA
DO
VR
WO
VR
DO

2 FEBRUARI
6 FEBRUARI
9 FEBRUARI
10 FEBRUARI
15 FEBRUARI
17 FEBRUARI
23 FEBRUARI

PLOUM
ROTTERDAM
STIBBE
AMSTERDAM
VAN BENTHEM & KEULEN
UTRECHT
LXA ADVOCATEN
'S-HERTOGENBOSCH
SIMMONS & SIMMONS
AMSTERDAM
DLA PIPER
AMSTERDAM
AKD
AMSTERDAM

STEP MATRIX

CR
OR
S/BR
SR
ER
IR
FR
NR
IE

AFKORTINGEN
Civiel recht
Ondernemingsrecht
Staats- en Bestuursrecht
Strafrecht
Europees Recht
Internationaal Recht
Fiscaal Recht
Notarieel Recht
Intellectueel Eigendomsrecht

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.

DELOITTE
WANNEER:
WAAR:

WOENSDAG, 9 NOVEMBER 2022
GUSTAV MAHLERLAAN 2970,
1081 LA AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 150
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 15
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 7.000
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 24.400
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 15
AANTAL LEGAL CONSULTANT PLAATSEN PER JAAR: 20
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

ALGEMEEN
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.

MEER WETEN?
Contact
Demi Hofman (Campus Recruiter)
Telefoon: 0629678553
dehofman@deloitte.nl
www.deloitte.nl
Postadres:
Deloitte Tax & Legal
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam

CARRIÈRE
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.

Ekelmans Advocaten is
ambitieus talent. Wij
menselijke, klantgerichte
cliënten. Wij focussen op
verbeteren

altijd op zoek naar
streven naar een
aanpak voor onze
(samen) steeds weer

WANNEER:
WAAR:

MAANDAG, 14 NOVEMBER 2022
ANNA VAN SAKSENLAAN 30
2593 HT DEN HAAG

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1

ALGEMEEN

AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1

Ekelmans Advocaten is een advocatenkantoor
met circa 30 advocaten. Insurance & Corporate is
onze focus. We doen uitdagend werk voor
ondernemingen en grote verzekeraars. Het
kantoor bestaat uit de teams: Insurance:
Verzekering en Aansprakelijkheid & Corporate:
Employment, Corporate en Cassatie & Expert
Litigation.
In onze insurance praktijk werken wij samen met
nationale en internationale verzekeraars. Wij zijn
gespecialiseerd
in
verzekeringsen
aansprakelijkheidsrecht. In de corporate praktijk
staan wij corporates -ondernemingen- bij. Wij
bieden hen Contracten, M&A, Arbeidsrecht,
Cassatie en Litigation.
We zijn groot genoeg om te werken aan
interessante mooie zaken en tegelijkertijd klein
genoeg voor een onderling sterke band. Dat
vinden wij prettig werken.
Internationaal zijn we actief met onze German
Desk. Ook maken we deel uit van Legalink en
Insurance Law Global, wereldwijde netwerken
van zelfstandige advocatenkantoren, waaronder
vooraanstaande verzekeringsrechtkantoren. We
hebben ook een Privacy Desk.

CARRIÈRE
We zoeken creatieve denkers die
zichzelf willen halen om cliënten
zaken tot een goed einde
Samenwerkers met ambitie en
analytisch vermogen.

EKELMANS ADVOVATEN

het beste uit
te helpen en
te brengen.
een scherp

Wat ga je doen?
Als advocaat-stagiair ga je aan de slag in de sectie
waar je interesse en talent tot zijn recht komt. Je
wordt actief betrokken bij lopende zaken, je
adviseert en procedeert. Je schrijft concept
adviezen of processtukken, maakt contracten en
gaat mee naar cliënten en zittingen.

AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 50
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 10
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 3
VERHOUDING MAN/VROUW: 60/40

MEER WETEN?
Contact
Annet Herbermann
Telefoon: 070 374 63 00
herbermann@ekelmansadvocaten.com
www.ekelmansadvocaten.com
Postadres:
Ekelmans Advocaten
Postbus 93455
2509 AL Den Haag

Wat bieden wij?
We realiseren ons dat talent alleen de top bereikt in een
omgeving met aandacht voor vakinhoudelijke en
persoonlijke ontwikkeling. Waar je talent de ruimte krijgt
en je je kwaliteiten als advocaat verder kunt ontwikkelen.
Daarom bieden we je afwisselend, uitdagend werk voor
mooie
cliënten.
We
zorgen
voor
uitstekende
opleidingsmogelijkheden en ruimte voor zelfontplooiing,
initiatief en verantwoordelijkheid. We hebben een
aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en aandacht
voor een goede balans werk/privé. Je werkt in een
moderne, transparante kantooromgeving met een
warme uitstraling, samen met kantoorgenoten waarmee
je ook gezellige activiteiten kunt ondernemen, zoals een
medewerkersweekend, een kerstdiner en een barbecue.

Allen & Overy is een van ’s werelds toonaangevende advocatenkantoren. Ons werk haalt
de kranten, we vinden nieuwe oplossingen
en creëren precedenten. We zijn ambitieus,
inclusief en creatief, en omarmen nieuwe
manieren van denken. Daarom zijn we al
zes keer uitgeroepen tot meest innovatieve
advocatenkantoor in Europa.

ALGEMEEN
Zaken die ertoe doen
Onze
cliënten,
van
ondernemingen
tot
overheden, komen bij ons met vragen waar nog
geen antwoord op bestaat. Het gaat om
complexe zaken op het gebied van fusies
en overnames, alle mogelijke vormen van
financieringen, governance & toezicht, en
geschillen, bijvoorbeeld op het gebied van
arbeids-, bestuurs- en strafrecht.
Internationaal en echt Nederlands
We maken deel uit van een sterk internationaal
netwerk met 44 kantoren in 31 landen. Hierdoor
kunnen we onze cliënten de hele wereld mee
over nemen: in ruim de helft van onze
zaken zijn drie of meer jurisdicties betrokken.

CARRIÈRE
Kom kennismaken
Wil je werken of stage lopen op een kantoor dat
het beste in je naar boven haalt, kom dan met
ons kennismaken.
Bijvoorbeeld op een van onze unieke, interactieve
In-house- dagen of tijdens een van onze (lekkere!)
lunches. Kijk op werkenbijallenovery.nl.

STEP IN-HOUSEDAGEN
Samen met de Stichting Student en Praktijk
organiseren we In-housedagen. Deze dagen zijn
door en voor studenten. Tijdens de Inhousedagen volg je workshops, werk je aan cases
en vertellen we je meer over Allen & Overy. Na
afloop is er uiteraard een borrel. Zo maak je op
een leuke manier kennis met ons kantoor.

ALLEN & OVERY
WANNEER:
WAAR:

DINSDAG, 15 NOVEMBER 2022
APOLLOLAAN 15,
1077 AB AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 31
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 330
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 5400
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 70
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 25
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

MEER WETEN?
Contact
Julia Verheggen
Telefoon: +31 6 83947725
julia.verheggen@allenovery.com

Postadres:
Allen & Overy
t.a.v. Recruitment
PO Box 75440
1070 AK Amsterdam

PELS RIJCKEN
Wij zijn Pels Rijcken. Met ruim 300
kantoorgenoten delen we de mentaliteit om
dagelijks op het hoogste niveau te presteren. We
stimuleren elkaar het beste uit onszelf te halen
en we stellen het belang van iedere cliënt
centraal. Wat ons onderscheidt binnen de wereld
van advocatuur, is onze bestuurlijk politieke
antenne.

ALGEMEEN
Wij hebben een speciale positie in de markt. Zo is
de Staat een belangrijke cliënt en één van onze
partners zelfs de landsadvocaat. We doen zaken
die grote impact hebben op het dagelijks leven.
Pels Rijcken staat al jaren bekend als dè
juridische partner voor de overheid. Maar we
werken ook voor commerciële bedrijven. Als
advocaat bij Pels Rijcken sta je regelmatig in de
rechtszaal. Procederen, pleiten... het echte werk.
Als je ergens het juridische vak goed leert, dan is
het bij Pels Rijcken.

WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG, 17 NOVEMBER 2022
BEZUIDENHOUTSEWEG 57,
2594AC DEN HAAG

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 300
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN
PER JAAR: 36-48
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN
PER JAAR: 15-25
VERHOUDING MAN/VROUW: 51/49

MEER WETEN?
Contact
Jet van Os (recruiter)
Telefoon: +31 6 83267707
jet.vanos@pelsrijcken.nl
www.werkenbijpelsrijcken.nl

CARRIÈRE
Ben je op zoek naar een studentstage in de
advocatuur? Ontdek of Pels Rijcken bij jou past
tijdens een oriëntatiestage van twee maanden in
Den Haag. In deze periode maak je deel uit van
onze dagelijkse praktijk. De stage is gevarieerd en
super leerzaam!
Je gaat mee naar zittingen, schuift aan bij
sectievergaderingen en je wordt betrokken bij
onze unieke zaken. Zo ontdek je of dit werk en
onze manier van werken bij jou past.
Je start met jouw medestagiairs in onze drie
verdiepingen tellende bibliotheek, vanuit hier
maak je kennis met onze verschillende secties.
Na twee weken kun je een weloverwogen keuze
maken om jouw stage op een van deze secties te
voltooien.
Heb jij al voor ogen welk rechtsgebied jou het
meest aanspreekt en ben je op zoek naar een
werkstudentschap voor twee dagen per week
naast jouw studie? We werven het hele jaar door
werkstudenten voor onze verschillende secties.

Hou onze website en socials in de gaten voor de meest
actuele vacatures of neem contact op met onze
recruiter.
(Bijna) afgestudeerd en wil je starten als advocaatstagiaire? Ook deze vacatures vind je op
werkenbijpelsrijcken.nl en onze socials. Zie je niet
direct een vacature die je aanspreekt? Neem dan
contact op met onze recruiters over jouw
mogelijkheden.

Hogan
Lovells
is
een
vooraanstaand
internationaal advocatenkantoor. Wereldwijd zijn
er ruim 2500 juristen bij Hogan Lovells werkzaam
vanuit meer dan 47 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
55
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.
Dat doen we door middel van een hechte
(internationale) samenwerking.

ALGEMEEN
De middelgrote omvang van ons kantoor in
Amsterdam op de Zuidas en de grote omvang
wereldwijd 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 & Finance
- Litigation, Arbitration and Employment
- Global Regulatory & IPMT

CARRIÈRE
Studentstage
Bij Hogan Lovells kun je alle kanten op. Naast de
mogelijkheden tot het werken als advocaatstagiaire, kandidaat-notaris of fiscalist biedt
Hogan Lovells de mogelijkheid tot het lopen van
een kantoorbrede 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 full-time studentstage maak je
kennis met alle facetten van de advocatuur.

HOGAN LOVELLS
WANNEER: VRIJDAG, 18 NOVEMBER 2022
WAAR:
STRAWINSKYLAAN 4129
1077 ZZ AMSTERDAM
AANTAL LANDEN GEVESTIGD: >50
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: CA. 50
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 4000
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: CA. 6
AANTAL WERKSTUDENT PLAATSEN PER JAAR: CA. 45
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 6-8
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

MEER WETEN?
Contact
Naomi Bunt (Recruiter)
Telefoon: 020 5533660
amsterdam.recruitment@hoganlovells.com
www.werkenbijhoganlovells.nl
Postadres:
Hogan Lovells
t.a.v. Naomi Bunt
Strawinskylaan 4129 (Atrium Building)
1077 ZX Amsterdam

Advocaat-stagiaire
Wanneer je bij ons aan de slag gaat als advocaatstagiaire 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
Werkstudentschap
om je persoonlijke vaardigheden en juridische kennis
Wij zijn altijd op zoek naar parttime juridische
verder te ontwikkelen. Doordat wij geen verplichte
werkstudenten die ondersteuning bieden op de
sectiewissel kennen, geeft dit je de kans om een echte
diverse Business Units gedurende een aantal
specialist te worden.
maanden. Elke werkstudent werkt twee dagen
per week op één Business Unit. Taken bestaan
Maak impact
onder andere uit jurisprudentie onderzoek, het
Hiernaast is er bij ons volop ruimte voor invulling aan
schrijven van concept adviezen en het mooie projecten op het vlak van Responsible Business
voorbereiden van presentaties. Je ziet jouw (Community Investment & Pro Bono werk).
bijdrage dus echt terugkomen.

Wil je meer te weten komen over het werken
binnen de internationale advocatuur? Lijkt het je
bovendien leuk om op een laagdrempelige
manier kennis te maken met onze praktijken,
kantoorgenoten en werksfeer? Kom dan naar de
NRF STEP In-housedag, waar we je graag meer
vertellen over de (opleidings)mogelijkheden,
groeistellingen en toekomstplannen. Daarnaast
zal je door middel van een interactieve casus
kennismaken met een belangrijk aspect van het
werken als advocaat. We kijken ernaar uit om jou
te ontmoeten!

NORTON ROSE
FULBRIGHT LLP
WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022
EDUARD VAN BEINUMSTRAAT 34
1077 CZ AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 32
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 110
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 8.000
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 12

ALGEMEEN

AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 10

Norton Rose Fulbright heeft meer dan 50
kantoren wereldwijd en staat daarmee in de top
5 van grootste advocatenkantoren. Wij geven
juridische adviezen aan toonaangevende en
internationale
ondernemingen,
financiële
instellingen en overheden.

VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

MEER WETEN?

Het Nederlandse kantoor bevindt zich in
Amsterdam en dit jaar hebben we een verhuizing
van de Rembrandttoren naar een tof en
duurzaam pand op de Zuidas gepland.

Contact
Kirsten Menger (HR/Recruitment Assistant)
Telefoon: 020 462 9490
recruitment.amsterdam@nortonrosefulbright.com
www.werkenbijnortonrosefulbright.nl

Bij ons kun jij je loopbaan starten op
verschillende secties: Banking and finance |
Corporate | Energy | Employmemt | Financial
Services | Infrastructure | IP/IT | Litigation and
dispute resolution | Notarial Services |
Regulatory, compliance and investigations | Tax

Postadres:
Norton Rose Fulbright LLP
t.a.v. K.M. Menger
Postbus 94142
1090 GC Amsterdam

CARRIÈRE
Student
Als Student-stagiaire werk je twee maanden
fulltime mee op al onze verschillende secties en
kom je per direct in aanraking met
grensoverschrijdende zaken. Dit is de perfecte
kans om te ontdekken waar je interesses liggen.
Verder kun je als Werkstudent meer ervaring
opdoen binnen een specifieke sectie (zowel fullals parttime mogelijk). Het is telkens ons doel om
jou zoveel mogelijk van ons dagelijks
kantoorleven te laten meemaken: van trainingen
en jurisprudentielunches tot kantoorborrels en
feesten, alles komt aan bod.

Samenwerken is key op sectie-, kantoor- en
internationaal niveau. Naast de Beroepsopleiding ga je
naar de Law Firm School en doe je mee aan interne
opleidingen zoals de International Academy en de Away
Days. Tijdens deze bijeenkomsten in Londen of Parijs
ontmoet je je internationale collega’s. Dit is bij uitstek het
moment om informatie met elkaar uit te wisselen en je
netwerk te vergroten.

Interesse
Bij interesse kun je direct solliciteren door je CV,
motivatiebrief, cijferlijst(en) en eventuele
stagebeoordeling(en) te uploaden via
www.werkenbijnortonrosefulbright.com. Neem bij
vragen gerust contact op met Kirsten Menger
Starter
Als
Advocaat-stagiaire,
Fiscaal-stagiaire
of (HR/Recruitment Assistant) via
Kandidaat-notaris draai je vanaf dag één mee in recruitment.amsterdam@nortonrosefulbright.com of +31
(0)20 462 9490. We staan altijd open voor een (digitaal)
complexe transacties.
kopje koffie.

Van Traa Advocaten is gespecialiseerd in de
sectoren Transport & Logistiek, Internationale
Handel en Verzekering & Aansprakelijkheid. Bij
grote calamiteiten helpen de specialisten van Van
Traa niet alleen de problemen juridisch op te
lossen, maar staan zij de cliënt op meerdere
vlakken bij in het managen van de situatie,
bijvoorbeeld bij de (crisis)communicatie. Wij
staan met beide benen op de grond, vinden
persoonlijk contact met onze cliënten belangrijk
en hechten aan een professionele en ontspannen
werksfeer.

ALGEMEEN
Wij zijn actief in grote, spraakmakende en
juridisch ingewikkelde zaken. Veel betrokken
partijen, grote belangen en vaak een
internationale component: dat is dagelijkse kost
bij Van Traa. Denk bijvoorbeeld aan aanvaringen
die ergens ter wereld hebben plaatsgevonden,
vliegrampen,
natuurrampen,
branden,
waterschades,
instortingen,
ladingschades,
gevaarlijke
ladingen
en
(dreigende)
verontreiniging, maar ook aan handelsgeschillen,
douaneclaims en complexe letselschades. Wij
adviseren bij het opstellen van contracten,
onderhandelen en hebben een omvangrijke
procespraktijk. Onze cliënten zijn nationale en
internationale
ondernemingen,
zoals
handelshuizen, transport- en overslagbedrijven,
financiële
dienstverleners
zoals
banken,
makelaars
en
verzekeraars,
luchtvaartmaatschappijen,
bouwen
aannemingsbedrijven en rederijen.

CARRIÈRE
Advocaat-stage
Wij
bieden
een
gedegen
opleiding
en
praktijkgerichte begeleiding, zodat je snel
zelfstandig vraagstukken leert oplossen. Aan het
begin van je stageperiode krijg je de gelegenheid
om je binnen een praktijkgroep zo breed mogelijk
te oriënteren, waarna je je na verloop van tijd
verder kunt specialiseren. Iedere advocaatstagiair wordt intensief begeleid door een
patroon.
Omdat
Van
Traa
een
echte
procespraktijk heeft, leer je binnen korte tijd ook
zelfstandig
te
procederen.
Naast
de
beroepsopleiding van de Orde van Advocaten
volg je bij ons een interne opleiding, verzorgd
door ons eigen Bureau Kennis en Opleiding. Een
perfecte aanvulling op de beroepsopleiding.

VAN TRAA ADVOCATEN
WANNEER:
WAAR:

WOENSDAG, 30 NOVEMBER 2022
MEENT 94
3011 JP ROTTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 60
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 8
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 2-3
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

MEER WETEN?
Contact
Annevi Etienne
Telefoon: +31 10 224 55 20 / +31 6 82 06 69 96
etienne@vantraa.nl
www.vantraa.nl
Postadres:
Van Traa Advocaten
T.a.v. Annevi Etienne
Postbus 21390
3001 AJ Rotterdam

Student-stage
Een student-stage is de ideale manier om nader kennis te
maken met de advocatuur én met Van Traa. Je krijgt een
goed beeld van onze praktijk en van de sfeer op kantoor.
Tijdens de stage, doorgaans zes weken, draai je volledig
mee in onze praktijk. Je gaat mee naar besprekingen en
zittingen
en
schuift
aan
bij
de
jurisprudentiebesprekingen. Je deelt een kamer met een
of twee advocaten, zodat je een goede indruk krijgt van
hun dagelijkse praktijk. We vinden het belangrijk dat je
kennis maakt met ons hele kantoor, daarom rouleer je
van werkplek en krijg je opdrachten vanuit alle
praktijkgroepen. De opdrachten zijn meestal juridisch
complex, daarom bieden wij alleen stages aan voor
studenten die zich in de laatste fase van hun bachelor of
in de masterfase bevinden.

JONES DAY

Jones
Day
is
één
van
de
grootste
advocatenkantoren van de Verenigde Staten en
met 42 kantoren op vijf continenten en meer dan
2.500 advocaten is het tevens één van de
grootste advocatenkantoren ter wereld. Onze
focus ligt op internationale zaken en wij werken
bijna uitsluitend voor grote cliënten. Om deze te
bedienen werk je als advocaat van Jones Day
bijna dagelijks samen met collega's uit andere
landen. Samen hebben wij dan ook één principe:
One Firm Worldwide.

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 18

ALGEMEEN

VERHOUDING MAN/VROUW: 60/40

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.

CARRIÈRE
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.

WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 1 DECEMBER 2022
CONCERTGEBOUWPLEIN 20
1071 LN AMSTERDAM

AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 80
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: >2.500
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 15
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 3-5

MEER WETEN?
Contact
Claire Overduijn (Associate - Advocaat)
Telefoon: +31 (0)20 305 4240
coverduijn@jonesday.com
www.jonesday.com
Postadres:
Jones Day
t.a.v. Amsterdam Student Committee
Postbus 51204
1007 EE Amsterdam

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 studentstage bestaat uit een schriftelijke selectieronde, een
informeel gesprek met twee junior advocaten en
officieel sollicitatiegesprek met twee advocaten,
kandidaat-notarissen of fiscalisten.

Bouw jij mee aan het advocatenkantoor
van de toekomst?
Dentons Amsterdam is onderdeel van het
grootste advocatenkantoor ter wereld.
Een van de kenmerken die ons uniek maakt is
onze polycentrische benadering: we hebben geen
wereldwijd hoofdkantoor en geen dominante
cultuur. Hierdoor zijn
we in staat om de verschillende lokale culturen
waarin we werken en leven te begrijpen en door
te voeren in onze visie. Dit zorgt voor een unieke
positieve cultuur waarin je kan groeien en je
loopbaan verder vorm kunt geven zoals jij dat
wilt. In Nederland bestaat deze cultuur uit jezelf
kunnen zijn, gemotiveerde collega’s, volop
ontwikkelingsmogelijkheden, themacommissies
waarin je je stem kunt laten horen, sportteams,
borrels en jaarlijkse uitjes.
Dentons’ diversiteit
Dentons staat voor diversiteit van onze collega’s,
cliënten en van de gemeenschappen waarin we
werken en leven. We bieden onze cliënten talent
met
verschillende
achtergronden,
uit
verschillende landen, met ervaring vanuit
verschillende rechtsgebieden, waardoor we in
staat zijn om in vrijwel elke plek op de wereld een
geschil te kunnen oplossen. Voor onze
medewerkers willen we een omgeving creëren
waarin plek is voor iedereen en waar
we met respect met elkaar omgaan.
Flexibiliteit
De manier waarop we werken binnen Dentons is
gebaseerd op vertrouwen en flexibiliteit. Zo is er
volop ruimte om je werkzaamheden op een
flexibele en efficiënte manier in te richten, zo wel
vanuit huis als op kantoor. Op deze manier
zorgen wij ervoor dat onze cliënten de beste
service krijgen, je optimaal kunt samenwerken
met collega’s en je eigen ontwikkeling kunt
stimuleren. We helpen je om het beste uit jezelf
te halen.
Werken bij Dentons
Wij zijn continu op zoek naar nieuw talent om
ons team in Amsterdam te komen versterken.
Heb je onlangs je rechten-studie afgerond? Dan is
een plek binnen onze groeiende organisatie als
advocaat-stagiair, fiscalist of
kandidaat-notaris wellicht iets voor jou. Wij
geloven
niet
in
een
stageperiode
als
‘proefperiode’.

DENTONS EUROPE LLP
WANNEER:
WAAR:

VRIJDAG 2 DECEMBER 2022
GUSTAV MAHLERPLEIN 2
1082 MA AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 80+
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 175
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 20.000
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 50
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR:
VARIABEL
VERHOUDING MAN/VROUW: 49/51

MEER WETEN?
Contact
Recruitment
Telefoon: +31 20 795 30 35
campus.recruitment@dentons.com
Postadres:
Dentons Europe LLP
t.a.v. Recruitment
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam

Wij zijn gericht op de lange termijn en ons
uitgangspunt is dat er voor ons talent altijd plek
is om door te groeien. Een sectiewissel is bij ons
optioneel en onze manier van belonen gericht op
het aantrekken en behouden van talent.
Daarnaast wordt je ontwikkeling verder
vormgegeven door trainingen en workshops die
binnen ons wereldwijde Next-Talent platform
worden aangeboden.
Student-stage
Ben je nog student en wil je je oriënteren op een
carrière binnen de advocatuur? Solliciteer dan bij
ons voor een student-stage. De student-stage
duurt twee maanden en biedt je de mogelijkheid
kennis te maken met een van de vele
rechtsgebieden waarbinnen wij actief zijn.

Bij HVG Law doen wij zaken op het hoogste
niveau,
waarbij
kwaliteit,
creativiteit
en
cliëntgerichtheid voorop staan. Ook hechten wij
veel waarde aan transparante communicatie en
zijn wij bereid een stap extra te zetten voor onze
cliënten. Bij HVG Law begrijpen we hoe belangrijk
een goede samenwerking is met collega’s,
cliënten en andere belanghebbenden. Daarom
zoeken we bij HVG Law mensen die relaties
kunnen bouwen. Mensen die in staat zijn om
motivatie, enthousiasme en betrokkenheid te
kweken bij anderen die net als zij uitmuntend
willen presteren.

HVG LAW LLP
WANNEER:
WAAR:

WOENSDAG 7 DECEMBER 2022
ANTONIO VIVALDISTRAAT 150
1083 HP AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 2
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 4
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 250
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 50
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 25
VERHOUDING MAN/VROUW: 45/55

ALGEMEEN
Met
ruim
150
advocaten
en
(kandidaat-)notarissen behoort HVG Law tot de
top van de advocatuur en het notariaat in
Nederland. Door onze strategische alliantie met
EY Tax en onze innovatieve en oplossingsgerichte
benadering zijn wij toonaangevend in de markt.
HVG Law is actief op alle rechtsgebieden die voor
ondernemingen relevant zijn. Wij opereren zowel
op nationale als internationale schaal met
kantoren in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Eindhoven, Brussel en onze Legal Desks
in de Verenigde Staten (New York, Chicago en San
Jose) en zijn onderdeel van het internationale EY
Law netwerk.

CARRIÈRE

MEER WETEN?
Contact
Eva van der Laan (Corporate Recruiter)
Telefoon: +31 6 52465698
eva.van.der.laan@hvglaw.nl
www.werkenbijhvglaw.nl
Postadres:
HVG Law LLP - Antonio Vivaldistraat 150
t.a.v. Eva van der Laan
Postbus
1083 HP Amsterdam

Multidisciplinaire teams
Jij wilt je juridische carrière de beste start geven?
Bij HVG Law word je vanaf dag één ingezet op
zoveel mogelijk projecten en ga je in
Ons interne opleidingsprogramma de HVG Law School
multidisciplinaire teams aan het werk.
is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend
Door onze unieke samenwerking met EY Tax opleidingsinstituut en verzorgt (juridische) cursussen en
kunnen wij vraagstukken van cliënten integraal trainingen.
benaderen: niet alleen juridisch, maar ook
financieel en fiscaal. Als onderdeel van EY Law Zo ben je verzekerd van de meest actuele juridische
heb je toegang tot een wereldwijd netwerk van vakkennis én krijg je de mogelijkheid vaardigheden te
2100
hoog
gekwalificeerde
juridische trainen die nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
professionals die actief zijn in meer dan 80 Door onze strategische alliantie met EY Tax krijg je de
landen.
mogelijkheid mee te doen aan (multidisciplinaire)
HVG Law School
Training en vooruitgang staat voorop. Wij
investeren graag in jou en jouw kennis, dat
bepaalt immers de kwaliteit van onze diensten. Je
wordt gecoacht en neemt daarbij zelf de regie
over je ontwikkelingsmogelijkheden en kansen.

internationaal georiënteerde trainingsprogramma’s.
Na het afronden van de beroepsopleiding bestaat de
mogelijkheid om voor vier maanden of langer op onze
desk in New York of Chicago te werken als onderdeel
van ons rotator-programma. Een fantastische kans om
voor korte of langere tijd in New York te wonen én te
werken.

Heb jij affiniteit met ICT- en internetrecht én
word je enthousiast van het idee om intensief
betrokken te zijn bij technisch inhoudelijke
opdrachten? ICTRecht is dé specialist op het
gebied van Legal, Tech en Security. Wij zoeken
doorlopend gedreven werkstudenten, stagiairs
en starters die samen met ons organisaties
proactief willen ondersteunen in hun uitdagingen
op het gebied van regelgeving en security binnen
het digitale domein. Wil jij jezelf laten zien binnen
een jonge en gedreven onderneming? Dan willen
we jou graag leren kennen tijdens onze STEP inhousedag!

ICTRECHT
WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 8 DECEMBER 2022
JOLLEMANHOF 12
1019 GW AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 2
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 2
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: >100
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN
PER JAAR: 15-20
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

ALGEMEEN
Met onze slimme mix van ICT, legal tech en
security oplossingen helpen wij organisaties om
zich zorgeloos te kunnen blijven ontwikkelen. Dit
doen wij met een team van ruim 100+ juridische
experts vanuit onze kantoren in Amsterdam,
Groningen en Brussel.
Wij hebben een creatieve, flexibele en
persoonlijke manier van werken en zijn expert in
het interpreteren van het recht vanuit de
techniek waardoor wij praktische oplossingen
kunnen leveren waarmee onze klanten direct aan
de slag kunnen. Wij denken als strategische
sparringpartner met onze klanten mee en bieden
365 dagen per jaar ondersteuning, in elk stadium
van de organisatie of carrière.

MEER WETEN?
Contact
Tess Vonk (juridisch adviseur)
Telefoon: 020 6631941
t.vonk@ictrecht.nl
www.ictrecht.nl
Postadres:
ICTRecht
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam

CARRIÈRE
Stage- en werkstudentplekken
Wij bieden een informele leerplek in Amsterdam
Centrum, of in Groningen Stadspark. Gedurende
minimaal twee maanden laten we je kennis
maken met alle facetten van onze praktijk en
draai je als volledig lid mee in ons team. Zo schuif
je aan bij besprekingen met de klant, verricht je
zelfstandig allerlei werkzaamheden en krijg je de
mogelijkheid om blogs te schrijven.
ICTRecht is doorlopend op zoek naar gedreven
stagiairs en daardoor zijn we niet gebonden aan
specifieke periodes. Heb je al iets meer ervaring,
dan behoort een werkstudentschap ook tot de
mogelijkheden.
Starters
Ben je al klaar om fulltime aan de slag te gaan?
Wij zijn op zoek naar starters die onze teams met
specialisten op het gebied van ICT, privacy,

security en legal tech op één van onze kantoren of op
locatie bij de klant kunnen versterken.
Op kantoor zal je werken voor verschillende en
uiteenlopende opdrachtgevers. Je lost al snel zelfstandig
zaken op, maar werkt ook in teamverband.
Ga je liever aan de slag als bedrijfsjurist, Security Officer,
Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer op
locatie? Via onze detacheringsdienst bieden wij hiervoor
diverse vacatures. Je zal een aantal dagen per week met
een collega bij de klant aan het werk zijn, maar je zal
daarnaast ook op kantoor bij ICTRecht werkzaam zijn.
Voor alle juridisch adviseurs geldt dat zij intern opgeleid
worden
tot
ICT-jurist
of
Functionaris
Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie over
onze opleidingen: www.ictrecht.nl/academy/opleidingen.

Werken bij BUREN is werken bij een groeiend
kantoor met grenzeloze ambities. Onze zaken zijn
multidisciplinair, branche-overstijgend en hebben
vaak een internationaal karakter. Bij BUREN vind
je het beste van twee werelden. De charme en
het persoonlijke karakter van een middelgroot
kantoor en de uitdagende zaken die horen bij
een groot kantoor. Met kantoren in meerdere
landen krijg je de kans in een team te werken aan
interessante, grensoverschrijdende zaken. Bij
BUREN kent je carrière geen grenzen.

ALGEMEEN
BUREN is een kantoor van advocaten, notarissen
en belastingadviseurs met vestigingen in
Amsterdam, Beijing, Den Haag, Luxemburg en
Shanghai. Wij hebben meer dan 70 advocaten,
notarissen en belastingadviseurs die een volledig
scala aan diensten verlenen aan Nederlandse en
internationale cliënten die nationaal en
internationaal opereren. De cultuur van ons
kantoor kenmerkt zich door teamwork, respect
en het streven naar perfectie bij alles wat we
doen.
Wij
verbeteren
continu
onze
dienstverlening door te innoveren en het talent
te koesteren dat daartoe in staat is.

CARRIÈRE
Als student heb je al veel theoretische kennis
opgedaan, maar je weet pas hoe het er in de
praktijk aan toe gaat als je meeloopt bij een
kantoor. Het is bij ons mogelijk om vanaf je derde
studiejaar een studentstage van zes tot acht
weken te lopen of een werkstudentschap aan te
gaan.
Een mooie kans om naast je studie relevante
werkervaring in de praktijk op te doen en ons
kantoor met al zijn eigenschappen en activiteiten
te leren kennen. Tijdens een stage of
werkstudentschap doe je veel praktische ervaring
op. Vanaf dag één draai je namelijk mee in de
dagelijkse praktijk van ons kantoor en word je
meteen onderdeel van het team. Je werkt aan
inhoudelijke zaken, rechtsvraagstukken en
vervaardigt conceptbrieven en conceptstukken
voor cliënten, advocaten en wederpartijen.
Daarnaast
doe
je
literatuuren
jurisprudentieonderzoek en neem je deel aan het
vaktechnische overleg. Een ervaring waarbij je
kennis maakt met verschillende facetten van het
vak én waar je in de volle breedte ervaart hoe het
is om op ons kantoor te werken.

BUREN
WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 19 JANUARI 2023
JOHAN DE WITTLAAN 15
2517 JR DEN HAAG

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 3
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 2
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 86
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 102
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 10-15
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: ± 6
VERHOUDING MAN/VROUW: 58/42

MEER WETEN?
Contact
Demi Hofhuis (Recruiter)
Telefoon: 070 3184200
vacature@burenlegal.com
www.burenlegal.com
Postadres:
BUREN
t.a.v. Sabine Ottenheym - Bruggink
Postbus 18511
2502 EM Den Haag

Als werkstudent kun je werkdagen flexibel inzetten, want
we begrijpen dat je voor je tentamens moet studeren.
Naast hard werken vinden wij een goede werk privé
balans erg belangrijk. Regelmatig worden er leuke
activiteiten georganiseerd zoals sportieve activiteiten,
borrels in onze BUREN-bar en kantooruitjes, waar je
uiteraard bij mag zijn.
BUREN is het hele jaar door op zoek naar gemotiveerde
en ambitieuze studenten die het beste uit zichzelf willen
halen. Wil je ook stage lopen of werkstudentschap
aangaan bij BUREN, zodat je een vliegende start of
versnelling in je carrière kan maken? Bekijk dan onze
‘werkenbij’-website
(https://www.burenlegal.com/nl/careers/your-careeryour-cases-no-boundaries) voor meer informatie en
beschikbare
vacatures
voor
studentstages
en
werkstudenten. Wij kijken uit naar je sollicitatie!

Bij Kennedy Van der Laan mag je meer zijn dan
een advocaat, en proberen we je helpen meer te
worden dan een advocaat alleen. Wij zijn van
mening dat als je de wereld beter snapt, je jouw
klanten beter kunt begrijpen en daarom beter
weet wat ze nodig hebben. Dat maakt je tot een
betere advocaat. Dat voegt betekenis toe aan het
werk dat je voor je cliënten doet. Wij werken niet
vanuit een juridische bubbel, maar proberen we
met een brede blik onze zaken te doen. Met een
mensgerichte blik en met focus op het leven om
ons heen. Zo proberen we, door te doen waar we
goed in zijn, de wereld een beetje mooier achter
te laten dan we het aantroffen.

KENNEDY VAN DER
LAAN
WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 26 JANUARI 2023
MOLENWERF 16
1014 BG TE AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 210
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 60
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 7-8
VERHOUDING MAN/VROUW: 81/131

ALGEMEEN
Wij zijn Kennedy Van der Laan en doen het graag
net even anders. Op hoog niveau bedrijven wij
advocatuur zonder daarover ingewikkeld te doen.
We maken het liever toegankelijk en toepasbaar.
Onze expertises zijn onder andere IT,
arbeidsrecht,
privacy,
mediarecht
en
verzekeringen- en aansprakelijkheidsrecht. De
juiste verhouding tussen het werk en privéleven
is bovendien een van onze belangrijkste
kernwaarden. Bij ons mag je jezelf zijn en hoef je
op niemand te lijken. Zo bedienen wij onze
topcliënten gewoon op sneakers. Daarnaast
bieden wij tijdens werktijd ruimte zodat jij je kunt
inzetten voor initiatieven die jij belangrijk vindt.
En daarom zijn wij altijd geïnteresseerd in de
persoon die schuilgaat achter de advocaat.

CARRIÈRE
Kennedy Van der Laan is een kantoor van
onafhankelijke geesten. Mensen die nieuwsgierig
in het leven staan en in staat zijn de drive voor
hun werk uit zichzelf te halen en zelf hun weg te
zoeken. Wij zijn altijd op zoek naar goede
advocaten,
zowel
op
stagiairals
op
medewerkersniveau. Maar ook in een eerder
stadium is het mogelijk om kennis te maken met
kantoor. Ben je een juridisch talent met gevoel
voor
maatschappelijke
en
persoonlijke
verhoudingen?

MEER WETEN?
Contact
Thijs Hannema (Corporate Recruiter)
Telefoon: +31205506649
thijs.hannema@kvdl.com
www.kvdl.com
Postadres:
Kennedy Van der Laan
t.a.v. Thijs Hannema – afdeling HR en Recruitment
Molenwerf 16
1014 BG te Amsterdam

Kom dan vooral eens kennismaken, want we snappen
dat je ons pas gelooft als je het zelf ervaart. Kom
bijvoorbeeld een keer naar een oriënterende lunch en
praat met een advocaat die werkzaam is binnen de sectie
van jouw interesse. Of kom eens kennismaken op onze
morning speedcourse. Hier volg je, onder het genot van
een croissantje en een kop koffie van onze barista, een
interessante lezing. Je maakt een wandeling door het
kantoor waar onze kunstcollectie hangt. Daarna proef je
of die biologische lunch ook echt zo lekker is als we je
beloven. Ook één van onze prikkelende STEP Inhousedagen is een perfecte manier om ons te leren
kennen!

Werken bij Ploum betekent werken voor een echt
Rotterdams,
no-nonsense
advocatenen
notarissenkantoor gevestigd in het hart van
Rotterdam. Bij ons staat de relatie met elkaar en
de cliënten centraal. Wij gaan voor pragmatische
partnerships, waarin we echt samenwerken en
ondernemend zijn. In een fijn, open en betrokken
team werken wij samen met de klant aan grote
en uitdagende zaken. Samenwerken en respect
voor iedereen staat centraal. Met gedeelde
waarden kom je verder.

ALGEMEEN
Ploum is een onafhankelijk full-service kantoor
met ruim 85 advocaten en notarissen. We
draaien mee in de top van de Nederlandse
juridische dienstverleners. Ploum is actief in heel
Nederland met een sterke internationale focus.
Met onze slogan: ‘verstand van zaken is meer dan
juridische kennis’ geven wij aan waar het voor
ons om draait: het zijn van een echte partner
voor onze cliënten. Buiten het juridische kader
meedenken, samen bouwen aan een goede
strategie en daarmee de toekomst van onze
cliënten. Dat is waar wij voor gaan en waar onze
meerwaarde in zit. Draag jij je steentje hier ook
aan bij en kom je ons team versterken?

CARRIÈRE
Stagelopen bij Ploum
Ploum biedt volop mogelijkheden om stage te
lopen en is daarom voortdurend op zoek naar
ambitieuze rechtenstudenten. In acht weken
draai je volledig mee in de dagelijkse praktijk.
Je bereidt processtukken voor, beantwoordt
rechtsvragen
en
doet
literatuuren
jurisprudentieonderzoek. Ook woon je zittingen
en clientafspraken bij en doe je mee met de
informele activiteiten van ons kantoor. Je werkt in
een team met ervaren advocaten en jonge
advocaten. Dit geeft een fijne dynamiek en een
open en informele sfeer. De deur staat (letterlijk)
bij iedereen altijd open. Het wordt een leerzame
en uitdagende studentstage die jou klaarstoomt
voor de toekomst. Als student-stagiair ontvang je
bij Ploum een goede stagevergoeding.
Advocaat-stagiair
Wanneer je bij ons aan de slag gaat als advocaatstagiair
volg
je
naast
de
dagelijkse
werkzaamheden binnen je eigen rechtsgebied

PLOUM
ROTTERDAM LAW FIRM
WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2023
BLAAK 28,
3011 TA ROTTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 140
AANTAL STUDENT-STAGIAIR PLAATSEN PER JAAR: 45

MEER WETEN?
Contact
Else de Jong (Recruiter)
Telefoon: +31 6 82603574
e.dejong@ploum.nl
www.werkenbijploum.nl
Postadres:
Ploum
t.a.v. Else de Jong
Postbus 711
3000 AS Rotterdam

cursussen die je op de hoogte houden van recente
ontwikkelingen binnen het vak, daarnaast organiseren
wij commerciële vaardigheidstrainingen en trainingen
om jouw soft skills te ontwikkelen. Ook is het mogelijk
om deel te nemen aan commissies om je breder te
blijven ontwikkelen en je kan rekenen op veel
gezamenlijke sociale activiteiten. Bij Ploum is er geen
verplichte sectiewissel.
Solliciteren?
Voor elke vacature geldt dat je kunt solliciteren via onze
website. Na de voorselectie volgt er een gesprek met de
sectie. Als dit gesprek positief is, volgt er een tweede
gesprek met een partner en de HR-manager. Bij een
wederzijdse klik volgt een aanbod. Bij starters volgt er
geen selectie-assessment. Voor een overzicht van alle
vacatures
verwijzen
wij
graag
naar
www.werkenbijploum.nl.

STIBBE
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.

WANNEER:
WAAR:

MAANDAG 6 FEBRUARI 2023
BEETHOVENPLEIN 10
1077 WM AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 4
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: ± 450
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: ± 700
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: ±150
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: ±30

ALGEMEEN
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. Mocht je hier
vragen over hebben, neem dan contact op met
Maud
Dresselhuys
(maud.dresselhuys@stibbe.com, 020-5460650).

CARRIÈRE
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.

Maak jij graag (nader) kennis met Stibbe?
Kom dan naar de STEP In-housedag!

VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

MEER WETEN?
Contact
Maud Dresselhuys
Telefoon: 020 5460650
maud.dresselhuys@stibbe.com
www.werkenbijstibbe.nl
Postadres:
Stibbe
t.a.v. Maud Dresselhuys
Beethovenplein 10
1077 WM, Amsterdam

Werken bij Van Benthem & Keulen betekent
werken bij één van Nederlands topkantoren. Al
twee keer verkoos de MT1000 ons tot beste
juridisch dienstverlener (2019-2021). Dit hoge
niveau halen we alleen doordat wij oog hebben
voor wat er in de markt speelt en door onszelf
continu ontwikkelen. Bij Van Benthem & Keulen
ben je onderdeel van een hecht team waarin we
met en van elkaar willen leren. Van partner tot
advocaat-stagiair en van secretaresse tot
marketing manager. Want samen maken wij
legal.

ALGEMEEN
Van Benthem & Keulen is met ruim 95 juridisch
professionals
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.
Particulieren zijn wij graag van dienst op het
gebied van het familie- en erfrecht en mediation.
Ons kantoor is lid van SCG Legal, een
internationaal netwerk van meer dan 120
partnerkantoren in ruim 60 landen. In 2020
introduceerden wij onze podcast Licht op Legal
en verzorgen wij webinars en trainingen vanuit
onze eigen studio.

CARRIÈRE
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
advocaat-stagiaires en kandidaat-notarissen die
bij ons komen werken. 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 vernieuwing.
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 verhoudingen en samenwerking. Bij Van
Benthem & Keulen krijg je al vroeg in je carrière
zelf klantcontact en eigen zaken. Met de
opleidingen aan onze VBK-academy stellen wij je
in staat om je in alle fases van jouw carrière te
blijven ontwikkelen. We weten dat er meer is dan
werk alleen en hechten daarom veel waarde aan
het ondernemen van gezellige activiteiten,

VAN BENTHEM
& KEULEN
WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023
ARCHIMEDESLAAN 61
3584 BA UTRECHT

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 160
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 25-30
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 5-6
VERHOUDING MAN/VROUW: 40/60

MEER WETEN?
Contact
Marga Fennema – HR Adviseur
Archimedeslaan 61, Utrecht
Telefoon: +31 30 25 95 541
werken@vbk.nl
www.vbk.nl/werken-bij

bijvoorbeeld samen sporten. Dit bevordert ons gevoel
van onderlinge verbondenheid. Een verbondenheid waar
wij trots op zijn.
Wij zijn continu op zoek naar ambitieuze, getalenteerde
studenten en wij bieden de mogelijkheid om als juridisch
medewerker aan de slag te gaan of als student stage te
lopen. Dit kan een brede stage of een focus stage zijn.
Ook dit studiejaar organiseren wij diverse events om
studenten kennis te laten maken met ons kantoor. De
STEP In-house dag maakt al jaren een vast onderdeel
hiervan uit. Tijdens deze dag kan je op een toegankelijke,
laagdrempelige en persoonlijke manier met ons en ons
kantoor kennismaken én wij met jou. Nieuwsgierig naar
hoe wij legal maken?
Wij ontmoeten je graag tijdens onze STEP In-housedag op
9 februari 2023!
Voor een compleet overzicht van onze studentenevents
kan je kijken op www.vbk.nl/events.

LXA is met recht dé plek om je talent en ambitie
alle ruimte te geven. Wij zijn een jong, fullservice
advocatenkantoor vol gedreven mensen met veel
ervaringsjaren. In tien jaar tijd zijn wij met
vestigingen in Den Bosch en Amsterdam
uitgegroeid tot een top 50-kantoor. Op vele
rechtsgebieden
worden
er
dagelijkse
interessante
en
uitdagende
juridische
vraagstukken aan ons voorgelegd.

LXA ADVOCATEN
WANNEER:
WAAR:

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
PETTELAARPARK 101
5216 PR 'S-HERTOGENBOSCH

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 2
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 62
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 14
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 13

ALGEMEEN
LXA richt zich op ondernemingen, investeerders
en non-profitorganisaties. Wij bieden jou alle
voordelen van een
‘jong’ kantoor. Wij zijn dynamisch, zeer betrokken
bij jou als advocaat én mens en hebben
ondernemerschap
hoog in het vaandel. Als echte doeners houden
wij bewust de lijnen kort tussen de partners,
specialisten en alle
ondersteuners. Zo kunnen we snel schakelen op
de vraagstukken en uitdagingen die op ons pad
komen.

CARRIÈRE
Onze mensen stonden ooit waar jij nu staat. Stuk
voor stuk vonden zij hun plek binnen LXA.
Inmiddels kunnen en willen we ze niet meer
missen. Wij helpen je graag een van hen te
worden. Leer het vak van binnen en buiten van
collega’s die hun kennis en ervaring graag met je
delen. Weet je nog niet precies in welke richting
je het wilt zoeken? Door onze uitgebreide
klantenkring opereren wij op de snijvlakken van
verschillende rechtsgebieden en specialisaties. Bij
ons krijg je de mogelijkheid om alle facetten van
de advocatuur te ontdekken en jouw talent te
ontplooien.

VERHOUDING MAN/VROUW: 48/52

MEER WETEN?
Contact
Monique Kuis (Office manager)
Telefoon: +31 73 700 36 00
moniquekuis@lxa.nl
www.lxa.nl
Postadres:
LXA Advocaten
Postbus 5054, 5201 GB, ‘s-Hertogenbosch
Pettelaarpark 101 , 5216 PR, ’s-Hertogenbosch

Wij bieden je een veilige omgeving waarin je samen met
ons kunt groeien. Om dat optimaal te kunnen doen,
bewaken we onze grenzen. Zo maken wij heel bewust
tijd vrij om te ontspannen met onze partners en
collega’s.

LXA zal de komende jaren verder groeien en doet dat
Bij LXA werken we keihard. Maar naast je
graag samen met frisse en enthousiaste professionals.
juridische bagage, ambitie en talent vinden wij
Spreekt dit je aan? Kom dan vooral eens bij ons langs!
jouw soft skills ook belangrijk. Oftewel: de manier
waarop je met jezelf, anderen en je werk omgaat.
We zoeken mensen die zichzelf durven te zijn
binnen een hechte en vriendschappelijke groep
collega’s.

Een collegiale, energieke omgeving en een
persoonlijke benadering: stap het kantoor van
Simmons & Simmons Amsterdam binnen en je
merkt direct, dat wij het graag nét even anders
aanpakken. Ja, we zijn gevestigd op de Zuidas en
ja, we behoren tot het internationale Simmons &
Simmons
netwerk
van
ruim
20
advocatenkantoren, maar in ons doen en laten
zijn we verrassend Nederlands: nuchter en
ondernemend, betrokken en innovatief. Zo
maken we onze groeiambitie waar. Pas jij
hiertussen?

ALGEMEEN
Bij Simmons & Simmons werken we vanuit ons
kantoor in Amsterdam in vier praktijkgroepen
(Corporate & Commercial, Dispute Resolution,
Employment en Financial Markets) voor cliënten
uit uiteenlopende sectoren. Hoe divers ook in
achtergrond en expertise, onze 140 collega’s zijn
zonder uitzondering talentvolle, bevlogen en
initiatiefrijke professionals. Samen vormen we
een hecht team, dat kansen durft (!) te creëren en
benutten. Ben jij net zo talentvol, gedreven en
ondernemend? Wil jij leren en groeien in een
uitdagende omgeving? Dan zouden we zomaar
een match kunnen zijn!

CARRIÈRE
Wat bieden wij?
Studenten bieden wij een uitdagende, leerzame
en leuke stage, waarin je jezelf volop ontwikkelt.
Je werkt mee aan interessante zaken voor
Nederlandse
en
internationale
cliënten.
Daarnaast verricht je werkzaamheden binnen
een hecht team met een prettige en collegiale
werksfeer. Uiteraard neem je als stagiaire ook
deel aan de wekelijkse kantoorborrels in onze
eigen kroeg en alle andere kantooractiviteiten.
Als je start als advocaat-stagiaire, kandidaatnotaris of fiscalist bieden wij naast de
interessante zaken en de goede sfeer ook bieden
diverse Learning & Development trajecten aan,
want opleiding en ontwikkeling staan bij ons
hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat
je jouw juridische en persoonlijke vaardigen blijft
ontwikkelen. Zo krijg je diverse opleidingen en
trainingen aangeboden bij elke nieuwe stap in je
carrière.
Je eerste drie jaar staan voornamelijk in het teken
van je beroepsopleiding (NoVA, NOB, KNB)

SIMMONS
& SIMMONS
WANNEER:
WAAR:

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2023
CLAUDE DEBUSSYLAAN 247
1082 MC AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 19
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 120
ANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: ± 1.800
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: ± 60
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 8
VERHOUDING MAN/VROUW: 52/48

MEER WETEN?
Contact
Charon Bakker (Junior recruiter)
Telefoon: +31 20 722 2516
charon.bakker@simmons-simmons.com
www.joinsimmons.com
Postadres:
Simmons & Simmons
t.a.v. HR
Postbus 79023
1070 NB AMSTERDAM

en onze advocaten volgen ook de Law Firm School en je
neemt deel aan de Simmons & Simmons Development
School. Als je je beroepsopleiding hebt afgerond neem je
ook deel aan ons internationale opleidingsprogramma de
Simmons Promotion School.
Een belangrijk deel van je opleiding is in handen van onze
collega’s en daarom plaatsen we je altijd bij een ervaren
medewerker of partner op de kamer. We willen je zo
goed mogelijk opleiden en daarom word je vanaf dag één
overal bij betrokken. We werken in kleine en hechte
teams, waarin je snel veel verantwoordelijkheid krijgt en
actief betrokken bent bij de zaken. Daarnaast wissel je bij
ons in principe niet van sectie, want wij geloven erin dat
je talent beter tot zijn recht komt als je in een team past
en als je werkt in een vakgebied waar je passie ligt.

Met 9000 collega’s in 40 landen verspreid over de
wereld, heeft DLA Piper van nature een
internationale kijk op juridische vraagstukken.
Hier leer je te adviseren vanuit een brede scope.
Met persoonlijke begeleiding van top-advocaten
en trainingen ontwikkel jij je op zowel
professioneel als persoonlijk vlak. Binnen DLA
Piper heerst een cultuur van ambitie,
ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Die
waarden zitten in de genen van de organisatie en
zijn ook bepalend voor onze snelle groei. Dat
geeft jou de gelegenheid om je eigen stempel te
drukken en mee te bouwen aan de cultuur van
ons kantoor.

DLA PIPER
WANNEER:
WAAR:

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
AMSTELVEENSEWEG 638
1081 JJ AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 40
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 270
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 9.000
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 80
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 20
VERHOUDING MAN/VROUW: 49/51

ALGEMEEN
DLA Piper is een ‘full-service’ kantoor dat is
georganiseerd in 7 praktijkgroepen: Corporate
(inclusief
notariaat),
Finance
Projects
&
Restructuring, Employment, Intellectual Property
& Technology, Restructuring, Litigation &
Regulatory, Tax en Real Estate (inclusief
notariaat). Full-service betekent dat we cliënten
op alle facetten kunnen ondersteunen. Voor
welke specialisatie je uiteindelijk ook kiest, je zult
een belangrijke bijdrage leveren, ook in
grensoverschrijdende zaken.

CARRIÈRE
Stage
Studeer jij rechten en wil je graag praktijkervaring
opdoen? Kom dan stage lopen op een van onze
praktijkgroepen! Gedurende twee maanden zal je
onderzoek verrichten, notities voorbereiden en
concepten,
contracten
en
processtukken
opstellen. Je krijgt persoonlijke begeleiding van
een (senior) advocaat waarmee je
een kamer deelt.
Talent Class
Wij organiseren jaarlijks twee Talent Classes. Hier
zal je kennismaken met ons kantoor in
Amsterdam en ons kantoor op een buitenlandse
bestemming. Zo zijn wij afgelopen jaren o.a. naar
Dubai en Stockholm geweest. Je kan tijdens deze
dagen een combinatie van formele en informele
activiteiten verwachten. De Talent Class wordt in
het voorjaar en het najaar georganiseerd. Wil jij
op de hoogte gehouden worden wanneer de
aanmeldingen open gaan voor de Talent Class?
Stuur
dan
een
e-mail
naar
maaike.vos@dlapiper.com.

MEER WETEN?
Contact
Maaike Vos (Graduate Recruiter)
Telefoon: +31 6 11498791
maaike.vos@dlapiper.com
https://www.bigopportunities.nl
Postadres:
DLA Piper Nederland N.V.
Maaike Vos
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam

Afgestudeerden
Ben jij (bijna) afgestudeerd en klaar om aan de slag te
gaan? Solliciteer dan op de functie Junior Associate.
Elke maand hebben wij een groep nieuwe starters.
Bezoek onze website om je aan te melden of een
kennismaking in te plannen. Voor goede mensen
maken wij het hele jaar plek!
Meet us
Heb jij interesse in de Talent Class, een kennismaking
met ons kantoor of wil je solliciteren voor een
openstaande
vacature?
Bezoek
onze
website
http://www.bigopportunities.nl/allevacatures. Heb je
vragen? Neem dan contact op met onze recruiter
Maaike
Vos
via
maaike.vos@dlapiper.com
of
+31611498791.

AKD
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.

ALGEMEEN
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.

CARRIÈRE
Wil je ervaring bij AKD op komen doen? Op
www.werkenbijakd.nl kun je bekijken welk
rechtsgebied je interessant vindt, en op welke
van de zes vestigingen je hiervoor terecht kunt.
We hebben doorlopend plek voor jou! AKD is dan
wel een groot internationaal kantoor maar je
werkt in kleine teams waardoor je gegarandeerd
iedereen leert kennen. Een parttime stage is ook
bespreekbaar.
Solliciteer via onze website en na een papieren
selectie voer je slechts één gesprek: samen met
een studentcoördinator en met de recruiter.
Binnen een dag hoor je of je stage kan lopen bij
ons!

WANNEER:
WAAR:

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2023
WILHELMINAKADE 1
3072 AP ROTTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 3
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 4
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 350
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 500
AANTAL STUDENT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR:
MAX 240
AANTAL ADVOCAAT-STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: ±20
VERHOUDING MAN/VROUW: 60/40

MEER WETEN?
Contact
Demi Ormel
Telefoon: +31 6 52846960
recruitment@akd.nl
www.akd.eu
Postadres:
AKD
t.a.v. Recruitment
Postbus 4302
3006 AH Rotterdam

STEP AGENDA
NOVEMBER 2022
WO
MA
DI
DO
VR
DO
WO

9 NOVEMBER
14 NOVEMBER
15 NOVEMBER
17 NOVEMBER
18 NOVEMBER
24 NOVEMBER
30 NOVEMBER

DELOITTE
EKELMANS ADVOCATEN
ALLEN & OVERY
PELS RIJCKEN
HOGAN LOVELLS
NORTON ROSE FULLBRIGHT
VAN TRAA ADVOCATEN

AMSTERDAM
DEN HAAG
AMSTERDAM
DEN HAAG
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ROTTERDAM

DECEMBER 2022
DO
VR
WO
DO
DO

1 DECEMBER
2 DECEMBER
7 DECEMBER
8 DECEMBER
15 DECEMBER

JONES DAY
DENTONS
HVG LAW
ICTRECHT
PWC

19 JANUARI
26 JANUARI

BUREN N.V.
KENNEDY VAN DER LAAN

HET IS VOOR
STUDENTEN
GEHEEL
KOSTELOOS OM
DEEL TE NEMEN
AAN EEN STEP
IN-HOUSEDAG!

DEN HAAG
AMSTERDAM

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP
STEPWEB.NL EN
SCHRIJF JE IN!

FEBRUARI 2023
DO
MA
DO
VR
WO
VR
DO

2 FEBRUARI
6 FEBRUARI
9 FEBRUARI
10 FEBRUARI
15 FEBRUARI
17 FEBRUARI
23 FEBRUARI

STEP is een
studentenorganisatie
die al meer dan dertig
jaar academici in
contact brengt met
advocatenkantoren en
bedrijven.

AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

JANUARI 2023
DO
DO

STICHTING
STUDENT EN
PRAKTIJK

PLOUM
ROTTERDAM
STIBBE
AMSTERDAM
VAN BENTHEM & KEULEN
UTRECHT
LXA ADVOCATEN
'S-HERTOGENBOSCH
SIMMONS & SIMMONS
AMSTERDAM
DLA PIPER
AMSTERDAM
AKD
AMSTERDAM

Via de In-housedagen van STEP leer je op een leuke en
informele wijze verschillende kantoren kennen!

INTERESSE? MELD JE AAN VIA WWW.STEPWEB.NL

