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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 VORM GEGEVEN EN
HEEFT DAARMEE DE KENNIS, ERVARING
EN EXPERTISE IN HUIS OM JOU TE
HELPEN DE JUISTE KEUZE TE MAKEN.
OOK DIT VOORJAAR BIEDEN WE JOU
WEER DE MOGELIJKHEID EEN KIJKJE
TE NEMEN IN DE KEUKEN VAN
POTENTIËLE WERKGEVERS.

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 voorjaarscyclus van 2019 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 najaar in
samenwerking met Qompas en Career-

starter de STEP-workshops. 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, stageof 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 Workshops!
STEP Bestuur voorjaar 2019

ROMÉE VAN LEEUWAARDE
ALGEMEEN VOORZITTER
BACHELOR
RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT
UTRECHT

WAT IS HET DOEL VAN STEP
EN HOE HELPT DIT STUDENTEN
BIJ HET MAKEN VAN HUN
CARRIÈREKEUZE?
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Tijdens de studie rechtsgeleerdheid zijn de
mogelijkheden om kennis te maken met
de praktijk simpelweg beperkt. Het kerndoel van STEP is om de kloof die tussen
studenten en de praktijk is ontstaan, te
verkleinen. STEP biedt rechtenstudenten
de mogelijkheid zich te oriënteren op hun
toekomst door middel van In-housedagen.
Tijdens een In-housedag krijg je een goed
beeld van potentiële werkgevers en word
je geïnformeerd over de carrièremogelijkheden die het desbetreffende kantoor
jou kan bieden. Het bijwonen van STEP
In-housedagen geeft een student de kans
de advocatuur in praktijk te leren kennen en
op basis daarvan een weloverwogen keuze
over een toekomstige carrière te maken.

WHAT’S YOUR
NEXT STEP?
SOPHIE ZONJEE
VICEVOORZITTER
BACHELOR
RECHTSGELEERDHEID EN
BEDRIJFSKUNDE
VRIJE UNIVERSITEIT
VAN AMSTERDAM

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

STEP heeft als doel om studenten een
kijkje te laten nemen bij verschillende
advocatenkantoren en bedrijven. Tijdens de
studie rechten is er vaak weinig aandacht
voor praktijkervaring. Door middel van
het bijwonen van een STEP In-housedag
krijg jij als student een goed beeld van
de expertises binnen het kantoor, de
werknemers en de sfeer op het kantoor.
Het is de beste manier om erachter te
komen waar jouw voorkeur naar uit gaat,
waardoor jij bewust je keuzes voor de
toekomst kan maken. Kortom, een STEP
In-housedag is een ideal hulpmiddel bij
het maken van je carrierekeuzes!

JORIS ELICH
PENNINGMEESTER
BACHELOR
RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT
UTRECHT

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

Het voordeel van een STEP In-housedag
is dat jij erachter kunt komen welk kantoor
bij jou past. STEP geeft jou de mogelijkheid om op een professionele manier
kennis te laten maken met kantoren die
aansluiten op jouw profiel. Gedurende de
dag leer je op een interactieve manier het
kantoor kennen, wat heel waardevol voor
jouw carrièrekeuze is. Je zal op een STEP
In-housedag een goed beeld krijgen van
het kantoor, waar jij later je carrièrekeuze
op aan kan passen. Verder is het bij een
eventuele latere sollicitatie erg waardevol
als je eerst een STEP In-housedag hebt
bijgewoond.
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STEP BESTUUR

ARTHUR RÖELL
COMMISSARIS ACQUISITIE
BACHELOR
RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT
UTRECHT

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

Het doel van STEP is om studenten een
beter beeld van de advocatuur of het
notariaat te geven. In het dagelijks leven
komen studenten weinig in aanraking
met de praktijk en vinden het daarom
doorgaans lastig om een carrièrekeuze
te maken. Logisch want hoe kan je een
werkgever kiezen die je nog nooit hebt
ontmoet? De STEP In-housedagen
maken het voor studenten mogelijk om
de advocatuur en het notariaat in de
praktijk te bekijken. De student geeft aan
welke kantoren zijn/haar voorkeur hebben
en komt tijdens de In-housedag alle ins
and outs van het kantoor te weten.

ANOUK VAN TULDER
MARKETING & EXTERNE
BACHELOR
RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT
VAN AMSTERDAM

WAT IS HET DOEL VAN STEP
EN HOE HELPT DIT STUDENTEN
BIJ HET MAKEN VAN HUN
CARRIÈREKEUZE?
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Als rechtenstudent zijn er enorm veel mogelijkheden voor jouw toekomstige carrière.
Tijdens je studie kan de praktijk echter ver
van je af lijken te staan, waardoor het lastig
is te bepalen wat de beste keuze voor jouw
toekomst is. STEP biedt jou de mogelijkheid
de praktijk te ervaren middels In-housedagen. Een STEP In-housedag is
de ideale manier om kennis te maken met
de mensen, de werkzaamheden en de bedrijfscultuur binnen een kantoor. Door deel
te nemen aan STEP In-housedagen kun jij
bepalen welk kantoor het beste bij jou past.
Zo kun jij de beste keuze maken voor jouw
toekomstige carrière!

STEP BESTUUR VOORJAAR 2019
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
Romée van Leeuwaarde		
Sophie Zonjee		
Joris Elich		
Arthur Röell		
Anouk van Tulder		

Algemeen Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Commissaris Acquisitie
Marketing & Externe

RAAD VAN TOEZICHT
Dhr. H.H.E. van Baal		
Mw. mr. A.F.M. van ‘t Hooft		
Dhr. mr. M.N. Terweij 		
Mw. K.S.A. Wolthuis		
Mw. mr. C.L.S. Tordoir-Stroy		
Mw. C.C.A.P. Martens		
Mw. F.R. van Mossevelde		

Manager KPMG
Advocaat Simmons & Simmons
Junior Associate Stibbe
Oud-bestuurslid STEP
Head of operations Digital Captains
Oud-bestuurslid STEP
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 oud-bestuursleden plaats.

KASCOMMISSIE
Rosalie Ter Meulen		
Jan Padberg		

Junior Associate DLA Piper
Oud-bestuurslid STEP

De kascommissie dient ter ondersteuning en controle van de penningmeester op het financiële beleid van Stichting Student en Praktijk.

COMITÉ VAN AANBEVELING
Daan van den Bergh		
Advocaat bij Loyens & Loeff
Jeroen Boonzaaijer
		
Recruiter bij Houthoff
Itse Oosterhoff 		
Partner bij Baker McKenzie
Johan Koggink 		
Managing Director bij Van Benthem & Keulen
Martijne Sevenhuijsen
		
Hoofd Communicatie & Marketing bij Ekelmans & Meijer
Ellen van Beemen-Gerretsen
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
			
Het Comité van Aanbeveling dient ter ondersteuning van de promotie van de activiteiten georganiseerd door Stichting Student en Praktijk.

STEP COMMISSIELEDEN
Universiteit Utrecht		
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vrije Universiteit Amsterdam		
		
Universiteit van Amsterdam		
Universiteit Leiden		
		
Rijksuniversiteit Groningen		
Radboud Universiteit Nijmegen

Nynke Catsburg (voorzitter), Joris Elich, Dizzy van Duijn, Bas Game en Freek van Logtestijn
Marja Gommer (voorzitter), Jamie Kaan, Juleetha Go, Veronique Koenen en Julia Collignon
Lotte Somers (voorzitter), Chris Lukkassen, Cile Arnoldy, Marieke Klaassen, Erisa Borova en 		
Annelot Vermeijden
Ralph Raspoort (voorzitter), Mance Bouvy, Bente Portman en Joris Knipping
Rohini Jadnanasing (voorzitter), Sadaf Abkenar, Laurien Boot, Majdouline Arbai, Somayya Salemy 		
en Victoria Kiemeneij
Mauryn Jonkhout (voorzitter), Stef Lips, Floris Henry, Sofie Hertsenberg en Sara Piantanida
Laura Janssen (voorzitter), Lieve Gootzen, Lars Boer, Lars Bos en Ward Smeets

STEP is op elke universiteit 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.
Deze brochure komt tot stand met medewerking van:
Qompas en Careerstarter.
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MELD JE AAN VOOR HET STEP NIEUWS OP
WWW.STEPWEB.NL EN BLIJF OP DE HOOGTE
VAN DE STEP IN-HOUSEDAGEN, STEP
WORKSHOPS EN ANDER STEP NIEUWS.
BLIJF DAARNAAST OP DE HOOGTE VAN ALLE
ANDERE ACTIVITEITEN ZOALS BUSINESSCOURSES, VACATURES EN MEER VAN DE BIJ
STEP AANGESLOTEN KANTOREN EN BEDRIJVEN!
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VOORBEREIDING 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.

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 netwerkcapaciteiten 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 dress-code 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
blousje 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.
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STEP
IN-HOUSEDAGEN
ZET JE CARRIÈRE
IN BEWEGING!

DE MISSIE VAN STEP IS HET VERKLEINEN VAN DE KLOOF
TUSSEN ACADEMICI EN HET BEDRĲ FSLEVEN.
DE STEP IN-HOUSEDAGEN BIEDEN JOU DE MOGELĲ KHEID DE
SFEER VAN KANTOREN TE PROEVEN EN BIEDEN TEGELĲ K DE
KANTOREN DE MOGELĲ KHEID OM JOU BETER TE LEREN KENNEN.

WWW.STEPWEB.NL
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OVER STEP EN DE STEP IN - HOUSEDAGEN
STICHTING STUDENT
EN PRAKTIJK

STEP
IN - HOUSEDAGEN?

Stichting Student en Praktijk (STEP) is een
landelijke studentenorganisatie die sinds haar
oprichting in 1984 academici in contact brengt
met advocatenkantoren en bedrijven.

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.

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.

Tot de standaardonderdelen van het programma behoren algemene
kantoorpresenaties, 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.
Lees vanaf pagina 26 in de brochure bij welke kantoren jij je kan
inschrijven.

WIL JE MEER TE WETEN
KOMEN OVER STEP, DE STEP
IN - HOUSEDAGEN, DE EXTERNE
COMMISSIE ÓF OVER EEN
BESTUURSJAAR BIJ STEP?
12 / STEP Magazine

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.
Inschrijving kan uitsluitend via de inschrijfprocedure op onze
website www.stepweb.nl. Inschrijven kan tot uiterlijk 4 november
2018. 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.
Lees op pagina 22 meer over de inschrijving en over de voorwaarden

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.

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

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.

NEEM DAN GERUST CONTACT 			
MET ONS OP DOOR TE MAILEN
NAAR INFO@STEPWEB.NL
OF TE BELLEN NAAR
020 - 598 94 64.
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COMITÉ VAN AANBEVELING

ITSE OOSTERHOFF
PARTNER BIJ
BAKER MCKENZIE

advocatuur in wilde. Daar hielp geen
moedertje lief aan, ook goede cijfers niet.
Tijdens mijn studie heb ik, naast colleges
De enige oplossing was om als de
en tentamens, bewust niets ‘juridisch’
gesmeerde bliksem een studentstage te
gedaan. Ik vond rechten leuk en verwachtte regelen. Daarvoor bleken dan soms weer
me de rest van mijn leven daarmee
wachtlijsten te bestaan, maar uiteindelijk
beroepsmatig bezig te houden: waarom
vond ik bij een groot kantoor een vacature
zou ik daar nu al mee beginnen? Dus voor per direct. En ik kwam ik ook door de
mij geen stages of werkstudentschap,
sollicitatie heen: ook wel eens leuk.
geen Rechtswinkel en geen buitengriffier. Toen ik daar een paar weken aan de slag
In plaats daarvan werkte ik vier dagen
was, werd mijn studentstage omgezet
per week in de horeca, reisde erop los
in een advocaatstage en het is allemaal
en ontwikkelde een passie voor wijn.
goed gekomen. Maar de wijze les is wel
Toen ik was afgestudeerd, door andere
duidelijk: bezint eer ge begint. STEP
werelddelen had gezworven en het geld
In-house bestond zelfs in mijn tijd al,
op was, ging ik solliciteren. Toen brak mijn achteraf gezien had me dat wat kopzorgen
keuze tijdens mijn studie me lelijk op.
gescheeld en inderdaad had ik een hoop
Geen kantoor wilde me hebben want ik
beter geweten waar ik aan begon.
kon nergens uitleggen waarom ik de

DAAN VAN DEN BERGH
ADVOCAAT BIJ
LOYENS & LOEFF
Als rechtenstudent, met interesse in de
advocatuur, kan het lastig zijn een goed
beeld te vormen van welk kantoor en/of
welke praktijkgroep bij jou past. De drempel
om bij een advocatenkantoor aan te
kloppen lijkt vaak hoog. STEP biedt hiervoor een ideale oplossing: het organiseert,
onder meer, In-housedagen bij verschillende
advocatenkantoren. Een STEP In-housedag is een leuke, laagdrempelige en
informele manier om een kantoor te leren
kennen. Door het bijwonen van presentaties, volgen van workshops en spreken
met zowel meer als minder ervaren
advocaten krijg je in een kort tijdsbestek
een goed beeld van een kantoor. Je krijgt
de kans om de sfeer te proeven en wellicht
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leidt deze kennismaking wel tot een stage
en/of vast dienstverband.
De sfeer en cultuur bij Loyens & Loeff
waren voor mij doorslaggevend in mijn
keuze om hier aan de slag te gaan.
Ben jij ook op zoek naar het advocatenkantoor dat bij jou past?
Twijfel niet en schrijf je in!

HET COMITÉ VAN AANBEVELING
DIENT TER ONDERSTEUNING
VAN DE ACTIVITEITEN VAN
STICHTING STUDENT
EN PRAKTIJK.
MARTIJNE SEVENHUIJSEN
HOOFD COMMUNICATIE &
MARKETING
BIJ EKELMANS & MEIJER

Tijdens je studie rechten is het best lastig
om je voor te stellen hoe het is om te
werken na je studie. Er zijn ook zo veel
mogelijkheden. Natuurlijk hoor je van alles
over de advocatuur. Hierdoor ontstaat
alvast een beeld. Het is goed om te kijken
of dit beeld klopt en vooral of het past
bij jou. Daar voor is het bezoeken van
een STEP In-housedag een uitgelezen
kans. Door op een kantoor te komen en
verschillende advocaten te spreken kan je
de sfeer proeven. Schrijf je dus vooral in
voor een paar STEP In-housedagen. Denk
daarbij aan het bezoeken van verschillende
soorten kantoren: grote, middelgrote, niche
spelers. Er zijn verschillen en door STEP

In-housedagen te bezoeken kun je beter
beoordelen wat bij jou past.
Als middelgroot kantoor biedt Ekelmans
& Meijer the best of worlds, althans dat
vinden wij. Groot genoeg voor mooie,
aansprekende zaken en diepgaande kennis.
Klein genoeg om elkaar allemaal te kennen
en bij elkaar binnen te lopen.
Zoek jij dat ook?
Kom dan op onze STEP In-housedag.

JEROEN BOONZAAIJER
RECRUITER
BIJ HOUTHOFF

Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig het is
om na je rechtenstudie een carrièrekeuze
te maken. Bedrijfsleven of ambtenarij,
advocatuur of consultancy: de opties zijn
legio. De enige manier om je hierop voor
te bereiden is door zo vroeg mogelijk te
beginnen met je arbeidsmarktoriëntatie.
Gelukkig kan de rechtenstudent kiezen
uit allerlei leuke en uitdagende manieren
om kennis te maken, waaronder de STEP
In-housedagen. Hierdoor maak je een
weloverwogen keuze waar je geen spijt
van krijgt en kom je ook nog eens goed
beslagen ten ijs bij je sollicitatiegesprek.

andere een jaarlijkse masterclass, kan
je bij onze vestigingen in Amsterdam,
Rotterdam en Brussel twee maanden
fulltime meedraaien tijdens een studentstage, en gaan wij het land in met ons
pop-up Houthoff Café waarbij je op een
laagdrempelige manier kennismaakt met
ons kantoor. Ook organiseren wij samen
met STEP een jaarlijkse In-housedag.
Tijdens deze enerverende dag ervaar jij
hoe het is om bij ons te werken en krijg
je een uniek kijkje achter de schermen
op ons kantoor. Wil jij weten wat je kan
verwachten als starter bij Houthoff?
Kom dan langs met STEP op 7 juni 2019!

Ter kennismaking organiseert Houthoff
voor de ambitieuze rechtenstudent onder
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COMITÉ VAN AANBEVELING
JOHAN KOGGINK
MANAGING DIRECTOR
BIJ VAN BENTHEM & KEULEN

Van Benthem & Keulen neemt al jarenlang
deel aan de STEP In-housedagen.
Als student kan je bij veel goede kantoren Wij vinden het een goede manier om elkaar
beter te leren kennen. Vanzelfsprekend is
aan de slag. Welk kantoor kies je dan?
er een inhoudelijk deel, maar er wordt ook
veel ruimte ingebouwd om elkaar beter te
Een belangrijke vraag, want een bij jou
passend kantoor betekent een goede start leren kennen. Je krijgt de gelegenheid om
veel mensen van ons kantoor te spreken.
van een juridische loopbaan. Om deze
vraag goed te kunnen beantwoorden moet Alleen dan krijg je een goed beeld van
onze cultuur. Een heel belangrijk aspect,
je eerst bij jou zelf te rade gaan.
want de culturele match is zeer bepalend
in het meer of minder succesvol zijn als
Wat vind jij belangrijk in een baan, welke
visie moet een kantoor hebben, wil je natio- advocaat-stagiaire.
naal of vooral internationaal werken, in
welke bedrijfscultuur gedij jij het beste, etc.? Tot ziens bij de STEP In-housedagen!
De STEP In-housedagen zijn een
uitstekende manier om op deze vragen
een antwoord te krijgen.

ELLEN VAN
BEEMEN - GERRETSEN
ADVOCAAT
BIJ DE BRAUW BLACKSTONE
WESTBROEK

groot Zuidas kantoor als je familierecht
het boeiendste vindt wat er is en ga niet
voor de rechterlijke macht als je een
Je gaat spannende tijden tegemoet!
internationale carrière ambieert. Mocht je
Nu de eerste punten binnen zijn – of
denken dat de advocatuur misschien wel
misschien heb je zelfs al een hele bachelor wat voor jou is (of dat nog niet helemaal
afgerond – komt de vraag ‘En dan?’ steeds uitsluiten), dan is deelname aan de STEP
dichterbij. Wat ga je na je studie doen?
In-housedagen een goede manier om dat
Je kunt de beantwoording van die vraag
verder te onderzoeken. Je maakt op een
nog even uitstellen door bijvoorbeeld te
laagdrempelige manier kennis met een
gaan reizen, nog een jaar in het buitenland aantal kantoren: wat doen ze daar, hoe
te gaan studeren of en tweede master te
doen ze dat en – tenminste zo belangrijk –
gaan doen, maar uiteindelijk moet er toch wat voor mensen werken er?
een antwoord komen…
Wie weet drinken wij binnenkort een borrel
Het meest belangrijke advies dat ik jullie
op de STEP In-housedagen of kom je via
kan meegeven, is: blijf dichtbij jezelf.
STEP stage bij ons lopen. Wat het ook
Ga niet solliciteren voor een plek als
wordt en waar jij je ook thuis gaat voelen,
promovendus als je van jezelf weet dat
ik wens je heel veel succes (en vergeet
je geen zitvlees hebt, kies niet voor een
niet te genieten!)!

16 / STEP Magazine

STEP EXTERNE COMMISSIE
STEP ZOEKT COMMISSIELEDEN
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging naast je studie én een goede aanvulling op je CV?
Wil jij intern kennismaken met de organisatie van STEP? Leg jij gemakkelijk contact met andere
studenten en lijkt het je leuk om mee te werken aan de promotie van de STEP In-housedagen?
Word dan commissielid bij de Externe Commissie van jouw universiteit!
De negen universiteiten met een rechtenfaculteit hebben ieder een eigen Externe Commissie
ter ondersteuning van Stichting Student en Praktijk. De Externe Commissies zijn gedurende
8 weken actief ter promotie van de STEP In-housedagen.

WAT BIEDT STEP JOU?
De zelfstandigheid van de Externe Commissie is groot, waardoor goede communicatie tussen de
leden vereist is. Deze communicatie en verdere samenwerking dragen bij aan jouw skills om te
functioneren binnen groepen. De zelfstandigheid blijkt ook uit de samenstelling van de Externe
Commissie. De voorzitter van de Externe Commissie neemt de sollicitaties zelf en naar eigen wil af.
De activiteiten van de Externe Commissie verbeteren daarnaast de planning skills en de sociale
vaardigheden, zoals voor grote groepen spreken.
Daarnaast organiseert STEP verschillende commissieborrels, waarmee je een netwerk aan
rechtenstudenten in heel Nederland kunt opbouwen. De Externe Commissie organiseert
zelfstandig een ludieke actie waarvoor een bedrag door STEP wordt vrijgegeven.

VACATURE:
VOORZITTER/COMMISSIELID
EXTERNE COMMISSIE
AMSTERDAM (UVA EN VU), UTRECHT, LEIDEN, TILBURG,
NIJMEGEN, GRONINGEN, ROTTERDAM EN MAASTRICHT
- 8 UUR PER WEEK
- GEDURENDE 8 WEKEN
Stuur een korte motivatiebrief en je CV naar info@stepweb.nl.
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ERVARINGEN OUD-COMMISSIELEDEN
STEP IS IN ELKE UNIVERSITEITSSTAD
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN
COMMISSIE ONDER LEIDING VAN
EEN VOORZITTER.

Deze commissies zullen samen met
het STEP Bestuur de promotie van de
STEP In-housedagen op zich nemen.
Deze commissieleden studeren zelf aan
de desbetreffende universiteit waar zij
promoten, waardoor zij erg goed op de
hoogte zijn van alle roosters en studieplekken. Ook hebben zij een groot

persoonlijk netwerk in de universiteitsstad
dat zij kunnen bereiken voor de STEP
In-housedagen.
Dit alles zorgt voor efficiënte promotie en
zo bereikt STEP dus nog meer studenten.
Wij als STEP Bestuur wensen alle voorzitters en commissieleden erg veel succes
aankomend voorjaar!

LOTTE SOMERS
VOORZITTER STEP EXTERNE COMMISSIE
BACHELOR RECHTSGELEERDHEID
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Mijn naam is Lotte Somers, ik ben 20 jaar
en tweedejaarsstudent Rechtsgeleerdheid
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het leek mij erg interessant om de STEP
promotiecommissie te doen, omdat je onder
andere in contact komt met de werkelijke
praktijk van de rechtenwereld. Dit maakt het
dan ook leuk om andere mensen te kunnen
aansporen om zich te laten aanmelden voor
een STEP In-housedag om vervolgens
enthousiaste verhalen te horen van mensen
die ook daadwerkelijk naar zo’n STEP
In-housedag zijn geweest. Naast het

enthousiasmeren van andere mensen
heb ik ook het gestructureerd zijn verder
ontwikkeld, verantwoordelijkheid op mij
moeten nemen, geleerd om andere mensen
aan te sturen en vele sociale praatjes
moeten maken. Ik heb veel geleerd van
mijn tijd als STEP-commissievoorzitter op
de Vrije Universiteit Amsterdam en zou
het dan ook zo nog een keer doen! Als je
een knaller voor je CV wilt en een kijkje in
de praktijk van grote advocatenkantoren
wil nemen, raad ik je de STEP promotiecommissie als geen ander aan.

ROHINI JADNANANSING
VOORZITTER STEP EXTERNE COMMISSIE
BACHELOR RECHTSGELEERDHEID EN NOTARIEEL RECHT
UNIVERSITEIT LEIDEN
Mijn naam is Rohini Jadnanansing en ben
in de afrondende fase van mijn bachelors
Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht in
Leiden. Ik ben de afgelopen jaren al in
contact gekomen met de STEP en hun
doelstelling sprak me aan. Ik heb daarom
gesolliciteerd voor een positie in de Externe
Commissie in Leiden en ben uiteindelijk
voorzitter geworden. Ik vond het super om
dit najaar samen met mijn topcommissie vol
enthousiaste dames STEP te promoten
in Leiden. We hebben ook meer aanmeldingen gehad dan ooit te voren. We kunnen dus
zeker terugblikken op een succesvol cyclus.
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Ik zou iedereen aanraden zich in te schrijven
voor een STEP In-housedag. Zo kan je een
kijkje nemen bij het kantoor van je dromen.
Ook kun je op een informele wijze kennis
maken met medewerkers van verschillende
afdelingen waardoor je te weten komt wat
jou vooral aanspreekt. Dit jaar ben ik zelf
geweest naar de STEP In-housedag van
CMS, die in het teken stond van hun Real
Estate praktijk. Ik heb veel geleerd en zou
het iedereen zeker aanraden! Als voorzitter
heb ik best veel tijd gestoken in de promotie
maar dat loont zeker. Als dit je aanspreekt
zou ik zeker solliciteren voor een functie!

MARJA GOMMER
VOORZITTER STEP EXTERNE COMMISSIE
BACHELOR RECHTSGELEERDHEID EN FISCAAL RECHT
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
Mijn naam is Marja Gommer en ik ben
derdejaars studente rechtsgeleerdheid en
fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit
van Rotterdam. Nadat ik vorig jaar al veel
van STEP voorbij had zien komen, besloot
ik me afgelopen jaar aan te melden en ben
ik voorzitter van de STEP commissie in
Rotterdam geworden. Door deze commissie
ben ik niet alleen met interessante kantoren
in contact gekomen, maar heb ik ook
veel geleerd op het gebied van plannen,
organiseren en samenwerken. Daarnaast
is het natuurlijk hartstikke gezellig binnen

de commissie en kom je met veel nieuwe
mensen in contact.
Zowel de STEP commissie als de In-housedagen kan ik aan iedereen aanraden.
Naast dat je veel nieuwe kantoren leert
kennen, waarbij je een goed beeld krijgt van
hoe het er in de praktijk daadwerkelijk aan
toe gaat, leer je jezelf ook te presenteren
en breid je je netwerk verder uit op de
vele borrels. De STEP commissie is goed
te combineren met je studie en daarom
ook een perfecte opstap naar de grote
juridische ‘buitenwereld’.

NYNKE CATSBURG
VOORZITTER STEP EXTERNE COMMISSIE
MASTER PRIVAATRECHT
UNIVERSITEIT UTRECHT
Mijn naam is Nynke Catsburg, ik ben 23
jaar en ik ben net gestart met mijn master
privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht.
De afgelopen maanden heb ik mij ingezet
als voorzitter van de Externe Commissie in
Utrecht. Voordat ik hieraan begon heb ik
zelf deelgenomen aan een aantal Step
In-housedagen. Doordat ik over deze
In-housedagen erg enthousiast was, leek
met mij leuk om ook andere studenten te
enthousiasmeren om zich op te geven voor
de In-housedagen. Door een In-housedag
krijg je namelijk niet alleen een goed beeld

van een kantoor, maar krijgt dit kantoor
ook gelijk een beeld van Jou. Een erg
nuttige wederzijdse kennismaking dus.
Het deelnemen aan de Externe Commissie
heb ik als zeer positief ervaren. Zo doe
je nuttige ervaring op op het gebied van
promoten, presenteren en overtuigen en
daarnaast is het ook een erg gezellige
commissie. Ten slotte valt de Externe
Commissie goed te combineren met de
studie en alles wat daarbij komt kijken.
Een echte aanrader dus!

RALPH RASPOORT
VOORZITTER STEP EXTERNE COMMISSIE
BACHELOR RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Ik ben Ralph Raspoort, student rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van
Amsterdam. De afgelopen maanden was
ik voorzitter van de externe commissie
van STEP. Dit was een erg leuke ervaring!
Omdat STEP met veel grote kantoren
werkt is het een goede manier om jezelf
te introduceren aan de juridische wereld.
Buiten dat het een goeie aanvulling op
je CV is, heb ik ook een hele leuke en
gezellige tijd gehad. Om een commissie
samen te stellen van mensen die je zelf
van je studie kent en daarmee de STEP

In-housedagen te promoten is erg leuk om
te doen. Verder leer je als voorzitter om
je commissie aan te sturen en roosters te
maken. Al met al een leuke en leerzame
ervaring die ik zeker kan aanraden!
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STEP BESTUUR
STEP ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN

STICHTING STUDENT EN PRAKTIJK
HEEFT EEN DOORLOPEND BESTUUR
EN IS VANAF 1 JULI 2019 OP ZOEK
NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN, DIE
ZICH EEN JAAR PARTTIME WILLEN
INZETTEN VOOR STEP.
- STUDEER JIJ RECHTSGELEERDHEID OF VOLG JIJ 		
EEN STUDIE IN DIE RICHTING?
- BEN JIJ SOCIAAL EN COMMUNICATIEF VAARDIG?
- HEB JIJ ZIN IN EEN JAAR VOL UITDAGINGEN?
- WIL JIJ 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 of bel naar 020-598 94 64.
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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.

ALGEMENE VOORWAARDEN TER INSCHRIJVING:
1. De inschrijver verplicht zich door zijn/haar inschrijving tot het bijwonen van de STEP In-housedag(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 In-housedag 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 tijdperioden 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 afmeldingsdatum, 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 In-housedag zal plaatsvinden.

INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET
7 APRIL 2019 OP
WWW.STEPWEB.NL
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STEP AGENDA
APRIL 2019
MA

15 APRIL

WORKSHOP CAREERSTARTER

AMSTERDAM

MA

15 APRIL

WORKSHOP QOMPAS

AMSTERDAM

DI

23 APRIL

BAKER MCKENZIE

AMSTERDAM

DO

25 APRIL

WLADIMIROFF ADVOCATEN

VR

26 APRIL

LOYENS & LOEFF

DEN HAAG
ROTTERDAM

MEI 2019
WO 1 MEI

NORTON ROSE FULBRIGHT

AMSTERDAM

VR

3 MEI

LEXENCE

AMSTERDAM

DI

7 MEI

BRINKHOF

AMSTERDAM

DO

9 MEI

VAN DOORNE

AMSTERDAM

VR

10 MEI

AKD

ROTTERDAM

WO 15 MEI

HOGAN LOVELLS

AMSTERDAM

DO

16 MEI

LA GRO GEELKERKEN

VR

24 MEI

DENTONS BOEKEL

AMSTERDAM

WO 29 MEI

HVG LAW

AMSTERDAM

DO

KENNEDY VAN DER LAAN

AMSTERDAM

30 MEI

DEN HAAG

JUNI 2019
WO 5 JUNI

BARENTSKRANS

DEN HAAG

DO

6 JUNI

LINKLATERS

AMSTERDAM

VR

7 JUNI

HOUTHOFF

AMSTERDAM

WO 12 JUNI

SCHAAP

ROTTERDAM

DO

13 JUNI

CLIFFORD CHANCE

AMSTERDAM

VR

14 JUNI

DLA PIPER

AMSTERDAM

DO

20 JUNI

GREENBERG TRAURIG

AMSTERDAM

VR

21 JUNI

EKELMANS & MEIJER

VR

28 JUNI

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

DEN HAAG
AMSTERDAM

STEP Magazine / 23

STEP WORKSHOP
PER WORKSHOP IS SLECHTS EEN
BEPERKT AANTAL PLAATSEN
BESCHIKBAAR.
SCHRIJF JE DAAROM ZO SNEL
MOGELIJK IN VIA WWW.STEPWEB.NL
(VOL IS VOL).

E-ASSESSMENT WORKSHOP
MAANDAG 15 APRIL
10:00-12:00
CAREERSTARTER BIEDT 20% KORTING OP
ONLINE E-ASSESSMENT TRAININGEN AAN
ALLE STUDENTEN DIE ZICH INSCHRIJVEN
VOOR DE STEP IN-HOUSEDAGEN!
Naast de sollicitatieworkshop biedt STEP deze cyclus ook de
E-assessment workshop in samenwerking met Careerstarter.
De workshop zal ingaan op verschillende aspecten van een assessment. Assessments worden steeds vaker afgenomen bij sollicitaties
en zijn er een belangrijk onderdeel van. De, bij deze workshop,
opgedane kennis kun je dus goed toepassen als je gaat solliciteren
voor stages of werk.
De E-assessment training geeft een uitgebreide algemene uitleg
over de werking van E-assessments. Daarna volgt een specifieke
training over verschillende onderdelen: Figuurreeksen, Logisch
Redeneren en Cijferreeksen. Na deze 2 uur durende training heb
je een algemeen beeld van de manier waarop een E-assessment
werkt. Daarnaast worden je goed toepasbare strategieën aangereikt
voor het oplossen van de verschillende onderdelen. Voor nagenoeg
alle deelnemers geldt dat het niveau op het assessment significant
verbetert.

DEELNEMENDE STUDENTEN
AAN DE E - ASSESSMENT
WORKSHOP VAN CAREERSTARTER ONTVANGEN 35% KORTING
OP ONLINE E - ASSESSMENT
TRAININGEN!
Over Careerstarter
Careerstarter is opgericht om studenten te helpen bij het maken van
E-assessments. Een e-assessment is een capaciteitentest die verschillende onderdelen van je intelligentie meet. Om een hoge score te behalen op je test is het belangrijk om je goed voor te bereiden en te oefenen.
Careerstarter biedt online oefentesten en face to face trainingen aan
die de kans op het behalen van een hoge score op je echte assessment
aanzienlijk verhoogt! De trainingen bestaan uit een uitgebreide uitleg en
vragen met toelichting over de juiste antwoorden op de oefenvragen.
Voor meer informatie en ook de online trainingen kan je een kijkje
nemen op de website: www.careerstarter.nl.
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STEP WORKSHOP
Ook deze cyclus biedt STEP weer workshops aan
in samen werking met Qompas en Careerstarter.
De actieve STEP workshops vormen de ultieme
voorbereiding voor het tegemoet gaan van je carrière.
De workshops bieden onder meer een inzicht in mogelijke
sollicitatieprocedures en methodes en tips & tricks voor
verschillende capaciteitentesten. Beide workshops vinden
plaats op 15 april 2019 in Amsterdam.
Deelname is geheel kosteloos!

ZUIDAS-SOLLICITATIE TRAINING
MAANDAG 15 APRIL
13:00-15:00
QOMPAS BIEDT, VOORAFGAAND AAN DE
STEP CYCLUS, GRATIS CV-CHECKS AAN
IEDERE STUDENT DIE ZICH INSCHRIJFT
VOOR DE STEP IN-HOUSEDAGEN!
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, carrièreoriëntatie 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
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Are you

in?
AKD biedt jou als veelbelovende
rechtenstudent de kans je
talent te ontwikkelen en een
ijzersterk portfolio op te bouwen.
Dat kan tot aan je afstuderen
via ons opleidingshuis AKDMY.
Wil je ook toetreden tot een
exclusief gezelschap van studenten
met een streepje voor? Meld je
aan voor AKDMY Matching Day.
Dan kijken we of wij bij jou passen
en jij bij ons.

20 juni 2019, Amsterdam
AKDMY Matching Day
Meld je aan vóór 31 mei 2019
akdmy.nl

Amsterdam

I

Breda

I

Brussel

I

Eindhoven

I

Luxemburg

I

Rotterdam

MY

AKD
AKD is een van de grootste onafhankelijke
kantoren van de Benelux. We bestaan uit
een hecht team van bevlogen advocaten,
notarissen en belastingadviseurs.
Stuk voor stuk aanpakkers en teamspelers.
Met een no-nonsense mentaliteit en passie
voor hun vak. Jij werkt graag in teamverband, met collega’s en cliënten. Bij een
kantoor met korte lijnen, heldere taal en een
efficiënte aanpak. Zo doen wij dat bij AKD.

ALGEMEEN

Onze praktijk
AKD is met ruim 272 advocaten, notarissen en belastingadviseurs dé juridisch en fiscaal adviseur voor iedereen
die zakelijke belangen heeft in de Benelux. AKD combineert expertise op vrijwel alle rechtsgebieden met kennis
van sectoren en de business van haar cliënten, nationaal en
internationaal. AKD heeft vestigingen in Amsterdam, Breda,
Brussel, Eindhoven, Rotterdam.
Onze praktijkgroepen zijn: Arbeidsrecht, Belastingadvies,
Bedrijfsfraude en Strafrecht, Bouw en Vastgoed, Europees
en mededingingsrecht, Intellectual Property & Technology,
Finance & Structuring, Litigation & Insolvency, M&A/
Contracting, Overheid & Onderneming, Transport & Energy.

STAGE/SOLLICITEREN

De ontwikkeling van onze mensen vinden we enorm
belangrijk. Natuurlijk kom je niet zomaar bij AKD binnen:
we verwachten uitstekende studieresultaten, zelfstandigheid,
ondernemerschap en een flinke dosis eigenheid. Maar als je
eenmaal bij ons werkt, dan krijg je alle ruimte om je verder
te specialiseren en je talenten te ontwikkelen. We bieden je
hoogwaardige opleidingen via ons opleidingshuis AKDMY,
plus de nodige persoonlijke begeleiding.
Meer weten?
Als starter kies je bewust voor een topkantoor. Jouw frisse
blik geeft de cliënt vaak een andere kijk op de zaak en je
vecht graag voor jouw ideeën. Je hebt een uitgesproken
mening, ook als het spannend wordt. Je houdt van aanpakken, no-nonsense en een steile leercurve.
Sta je op scherp? Bel met Maud of Thaira op 088 253 53 86
of mail naar recruitment@akd.nl.

WANNEER: VRIJDAG 10 MEI 2019
WAAR: WILHELMINAKADE 1 (MAASTOREN), ROTTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 3
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 4
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 540
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 520
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 70 - 90
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 20 - 24
VERHOUDING MAN/VROUW: 45/55

CR - OR - S/BR - SR* - ER - IR - FR - NR - IE

* Alleen Financieel Strafrecht

MEER WETEN?

Contact
Maud Creemers (recruiter)
Telefoon: 088 253 53 62
recruitment@akd.nl
www.akd.nl
Postadres
AKD
t.a.v. Recruitment
Postbus 4302
3006 AH Rotterdam

STEP IN-HOUSEDAGEN

De STEP In-housedag van AKD bestaat altijd uit verrassingen. Tijdens deze dag laten wij jou kennismaken met de
mensen en de praktijk van ons kantoor in Amsterdam.
Onze advocaten, kandidaat-notarissen en belastingadviseurs
zullen jou door middel van workshops, presentaties en casussen meenemen in de wereld van cliënten, afgewisseld met
informele ontmoetingen met stagiaires, medewerkers en
partners.

Op www.werkenbijakd.nl vind je onze kennismakingsactiviteiten, een overzicht van de vacatures voor studenten en
starters, en meer.
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www.werkenbijbaker.nl

Be local
Be global
Be Baker
McKenzie.

BAKER MCKENZIE
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.

WANNEER: DINSDAG 23 APRIL 2019

ALGEMEEN

PLAATSEN PER JAAR: 23

Baker McKenzie is altijd op zoek naar nieuw talent. Bij ons
ligt de lat hoog. Als veelbelovend advocaat, kandidaat-notaris
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, Banking &
Finance, Employment, Litigation, Competition & Trade, Real
Estate en IP/IT & Commercial. Op ons notariaat zijn ruim
20 kandidaat-notarissen werkzaam binnen het ondernemingsrecht. Onze fiscale praktijk bestaat uit 65 fiscalisten, verdeeld
over de gebieden BTW/Douane, Loonbelasting, (Internationale) Vennootschapsbelasting en Transfer Pricing.

STAGE/SOLLICITEREN

‘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

WAAR: CLAUDE DEBUSSYLAAN 54, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 47
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 330
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 16000
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 110
AANTAL ADVOCAAT - /FISCALIST - / KANO - STAGIAIRE

VERHOUDING MAN/VROUW: 49/51

CR - OR - S/BR - ER - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Team Recruitment
Telefoon: 020 551 78 49
recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com
www.werkenbijbaker.nl
Postadres
Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
t.a.v. Human Resources
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam

kantoor? Iedere laatste vrijdag van de maand om 11:00 bieden
wij je de mogelijkheid een ‘Baker Koffie’ te komen drinken met
een Junior Associate van Baker McKenzie. 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, fiscaliststagiaire 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 je graag door naar onze website.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Wij nodigen je graag uit om de sfeer bij ons te komen proeven. Tijdens de STEP In-housedag krijg je bij ons dé kans
om alles te weten te komen over ons kantoor en onze mensen.
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Dedicated mensen
maken het verschil.
Anne Monique, dedicated hockeyster
en advocaat-stagiaire bij BarentsKrans

Wij zoeken advocaat-stagiaires.
Mensen die zich verdiepen, die vragen stellen en zichzelf blijven verbeteren. Die maken het verschil. Zowel op
professioneel vlak als in het privéleven. Dedicated noemen wij dat. Heb jij die ambitie, dan pas jij bij BarentsKrans. Wil je werken bij één van de grootste advocatenkantoren in Den Haag, met enthousiaste collega’s,
toonaangevende cliënten en uitdagende zaken? Ga dan naar www.werkenbijbarentskrans.nl

werkenbijbarentskrans.nl

BARENTSKRANS
De lat bij BarentsKrans ligt hoog.
Daarom zoeken we gedreven en ondernemende
juridische talenten. We verwachten dat jij, net
als wij, dedicated bent. Hiermee doen we onze
cliënten een belofte waar we voor staan, namelijk
kwaliteit en inhoudelijk hoogstaand werk.
Dedicated mensen maken het verschil.
Voor zichzelf, voor hun cliënt en voor het team.
Maar ook buiten het werk. Want dedicated, dat
ben je overal. Heb jij die ambitie, dan pas jij bij
BarentsKrans.

ALGEMEEN

BarentsKrans is een onafhankelijk, Nederlands advocaten- en
notarissenkantoor. Wij zijn gevestigd in een modern kantoor
op een historische locatie in het centrum van Den Haag.
Met bijna 80 advocaten en (kandidaat-)notarissen werken
wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als
internationaal. Onze juristen werken in compacte teams
vanuit een eigen expertise: zo halen we op een hoog juridisch
niveau het beste uit onze kennis en uit elkaar.
Ons kantoor heeft specialisten in de volgende praktijkgroepen:
Arbeidsrecht, Cassatie/Commerciële contracten, Corporate &
Commercial Litigation, Corporate/M&A/Financieel toezicht
(inclusief notariaat), EU & Mededinging, IE & Technologie en
Vastgoed (inclusief notariaat).

STAGE/SOLLICITEREN

Wij bieden Universitaire rechtenstudenten in de laatste fase
van hun bachelor of tijdens hun master de mogelijkheid om
praktijkervaring op te doen binnen de advocatuur of het
notariaat door middel van een studentstage. Tijdens een
studentstage bij BarentsKrans krijg jij de mogelijkheid om alle
praktijkgroepen te leren kennen.

WANNEER: WOENSDAG 5 JUNI 2019
WAAR: LANGE VOORHOUT 3, DEN HAAG

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 140
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 24
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: VARIABEL
VERHOUDING MAN/VROUW: 46/54

CR - OR - S/BR - ER - IR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Nando Dons
Telefoon: 070 376 07 18
nando.dons@barentskrans.nl
www.werkenbijbarentskrans.nl
Postadres
BarentsKrans
t.a.v. Nando Dons
Postbus 30457
2500 GL Den Haag

Als student-stagiair(e) werk je gedurende twee maanden
mee aan interessante juridische zaken. Je zoekt voor diverse
praktijkgroepen juridische vraagstukken uit: je bent dus niet
gebonden aan één rechtsgebied, maar draait mee binnen
alle praktijkgroepen. Op deze manier leer je de ( juridische)
praktijk én ons kantoor goed kennen. Daarnaast ga je mee
naar zittingen en besprekingen en ben je natuurlijk welkom
bij al onze sociale activiteiten.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Wil jij kennismaken met BarentsKrans?
Wij ontmoeten je graag tijdens de STEP In-housedag
op woensdag 5 juni!
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BRINKHOF
Brinkhof is hét nichekantoor op het gebied
van technologie, communicatie en marktregulering. We adviseren en procederen
voor toonaangevende cliënten als Heineken,
Google en Unilever in dynamische en
innovatieve sectoren zoals voedingsmiddelentechnologie, media en farmacie. Denk aan
grensoverschrijdende octrooi- en merkzaken,
onrechtmatige publicaties op internet,
privacybescherming en IT-contracten.
Onze cliënten zijn gedreven, concurrerend
en innovatief; wij zijn dat ook.

WANNEER: DINSDAG 7 MEI 2019
WAAR: DE LAIRESSESTRAAT 111 - 115, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 60
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: ±12
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: ±3
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

ALGEMEEN

Brinkhof combineert het beste van een groot en een klein
kantoor. Wij streven naar excellentie zonder de menselijke
maat uit het oog te verliezen. Je vindt ons nichekantoor
dan ook niet aan de Zuidas, maar in een historisch pand
vlakbij het Vondelpark. Wat wij bij Brinkhof delen is ons
enthousiasme voor complexe juridische vraagstukken op
het snijvlak van recht en innovatie, waarbij vrijwel steeds
verschillende rechtsgebieden zijn betrokken. Onze advocaten
behoren tot de absolute top binnen hun vakgebied en
combineren uitstekende juridische vaardigheden met het
vermogen zich in te leven in de wensen van cliënten.

STAGE/SOLLICITEREN

Brinkhof maakt graag kennis met talentvolle derde- of
vierdejaars rechtenstudenten die niet terugschrikken voor
complexe vraagstukken waarin een gebruikelijke juridische
oplossing niet past. Kortom, mensen die houden van een
juridische uitdaging en begrijpen dat de oplossing ook een
praktische moet zijn.
Brinkhof biedt je de mogelijkheid te werken bij een vooraanstaand advocatenkantoor op het gebied van communicatie,
technologie en marktregulering. Ons ambitieniveau is hoog
wat werk, mensen en leven betreft. Die ambitie is niet
gericht op het bestrijken van alle rechtsgebieden die in de
commerciële advocatuur beoefend worden. Wij zijn juist
superspecialisten, en in wat we doen willen de beste zijn.
Wij zijn een open en transparant kantoor waarin informatie
wordt gedeeld en iedereen kan meedenken over de grote en
de kleine aspecten van praktijkvoering en kantoororganisatie.
Bij een hoog ambitieniveau horen passende arbeidsvoorwaarden: die van Brinkhof behoren tot de top van de markt.
Uniek daarbij is dat alle medewerkers delen in de winst van
het kantoor. Gezien de specifieke focus van ons kantoor
is het goed mogelijk om gelijktijdig binnen meerdere
praktijkgroepen actief te zijn.
Brinkhof is altijd op zoek naar talentvolle rechtenstudenten
die kennis willen maken met de advocatuur. We bieden je
graag de mogelijkheid om tegen vergoeding kennis met ons
te maken door, bijvoorbeeld, twee maanden stage te lopen.
Daarbij mag je kiezen voor een specifieke praktijkgroep, maar
dat hoeft niet. Heb je specifieke wensen, aarzel dan niet die
met ons te bespreken. Door een stage krijg je een goed beeld
van ons kantoor, de zaken die we doen en de mensen die bij
ons werken en de mensen voor wie we werken.

CR - S/BR - ER - IE
MEER WETEN?
Contact
Julian Eck (advocaat)
Telefoon: 020 305 31 80
julian.eck@brinkhof.com

Darya Bondarchuk (advocaat)
Telefoon: 020 305 31 20
darya.bondarchuk@brinkhof.com
Bart Tromp (advocaat)
Telefoon: 020 305 32 45
bart.tromp@brinkhof.com
www.brinkhof.com
Postadres
Brinkhof
t.a.v. dhr. Julian Eck
De Lairessestraat 111-115
1075 HH Amsterdam

Voor meer informatie over ons kantoor en onze
sollicitatieprocedure, zie www.brinkhof.com

STEP IN-HOUSEDAGEN

Tijdens de STEP In-housedag krijg je als (bijna) afgestudeerd
jurist de kans om een dag intensief kennis te maken met ons
kantoor en onze praktijk. Na een korte introductie werk je in
groepsverband aan een echte zaak. Op basis van een cliëntbriefing (met échte cliënten van ons kantoor!) werk je onder
begeleiding van Brinkhof medewerkers toe naar een pleidooi.
Vanzelfsprekend is er na een dag intensief werken voldoende
ruimte om in een ontspannen sfeer met onze kantoorgenoten
kennis te maken.
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CLIFFORD CHANCE
Clifford Chance is één van ‘s werelds toonaangevende professionele dienstverleners
die cliënten helpt hun doelen te bereiken
door de hoogste wereldwijde normen van
zakendoen en wetgeving te combineren
met lokale gespecifieerde dienstverlening.
We beschikken in Amsterdam over de
secties Financial Markets Group, Corporate,
Tax, Pensions & Employment, Litigation &
Dispute Resolution en het Notariaat.

ALGEMEEN

Het kantoor van Clifford Chance bevindt zich in een
monumentaal pand in hartje Amsterdam waar ongeveer 150
advocaten, kandidaat-notarissen en fiscalisten samenwerken
aan transacties en opdrachten.
De persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers staat
centraal binnen onze wereldwijde organisatie. Daarom hebben wij in 2000 ons eigen internationale opleidingsinstituut
opgericht: de Clifford Chance Academy. Onze advocaten
hebben daarmee toegang tot een uitgebreid nationaal en
internationaal trainingsprogramma. Veel van de trainingen
van de Academy vinden verspreid over Europa plaats, wat het
mogelijk maakt buitenlandse kantoorgenoten te ontmoeten
met wie er in de praktijk ook veel wordt samengewerkt.
Als onderdeel van de Academy biedt Clifford Chance haar
startende advocaten een opleiding aan de Law Firm School
(LFS) aan, een opleidingsinstituut van zestien participerende
advocatenkantoren met een commerciële en financiële
praktijk.

STAGE/SOLLICITEREN

WANNEER: DONDERDAG 13 JUNI 2019
WAAR: DROOGBAK 1A, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 23
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 300
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 6100
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 50
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 15
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

CR - OR - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Isabelle Raven (recruiter)
Telefoon: 020 7119 684
recruitment.amsterdam@cliffordchance.com
careers.cliffordchance.com/amsterdam
Postadres
Clifford Chance
t.a.v. Isabelle Raven
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam

Wij zijn doorlopend op zoek naar student-stagiaires, advocaatstagiaires, kandidaat-notarissen en fiscalisten. Het hele jaar
door organiseren wij activiteiten (zowel op kantoor als op
locatie) om met ambitieuze studenten in contact te komen.
Zo organiseren wij iedere maand een informele lunch (de
Legal Lunch Lounge). In november organiseren wij samen
met de Rabobank een tweedaagse masterclass (Best of
Both Worlds) en in mei organiseren wij onze driedaagse
internationale masterclass (Select Class). Daarnaast bieden
wij studenten de kans om tijdens een student-stage in twee
maanden de internationale advocatuur te ontdekken.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Tijdens de STEP In-housedag op donderdag 13 juni willen we
je graag kennis laten maken met ons kantoor. De inhoud van
de dag is nog een verassing, zeker is dat er voldoende gelegenheid is om op een persoonlijke manier kennis te maken
met onze advocaten, gaan we samen inhoudelijk de diepte in
en sluiten we af met een borrel in onze kantoorbar.
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DE BRAUW
De BrauwBLACKSTONE
Blackstone Westbroek

De Brauw. Een advocatenkantoor dat
met cliënten mee de wereld overgaat en
ze helpt, waar zij ook actief zijn. Onze
advocaten, fiscalisten en notarissen
zijn op hun best als ze werken aan
multidisciplinaire internationale zaken
die ertoe doen. Dit gebeurt in brede
teams en met een helder doel: cliënten
op hoog niveau adviseren op het gebied
van corporate, litigation en regulatory.
De Brauw legt al 145 jaar de lat hoog
als het gaat om kwaliteit, innovatie en
ontwikkeling. En daarom zijn we continu op
zoek naar nieuwe talenten die ons kunnen
versterken en vernieuwen.

ALGEMEEN

Over De Brauw
De Brauw is een internationaal advocatenkantoor dat
meer dan 70% van de hoofdkantoren van multinationals
in Nederland adviseert. Bij De Brauw werken circa 720
werknemers in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, London,
Shanghai en Singapore.

STAGE/SOLLICITEREN

Oriënteren
Een goede manier om kennis te maken met De Brauw is een
studentstage te lopen. Wij hebben op iedere sectie plaats
voor studenten (advocatuur, notarieel en fiscaal) en je draait
dan acht weken volledig mee. Er zijn ook mogelijkheden
om stage te lopen bij ons kantoor in Brussel, Shanghai of
Singapore. Je kunt een tijdje als studerend medewerker bij
De Brauw werken, of meedoen aan een van onze Business
Courses. Zo’n business course is niet alleen een sociaal
evenement, maar je leert er ook echt van. En je kunt ons
natuurlijk ook ontmoeten op beurzen, banenmarkten en
congressen in het hele land.
De Brauwerij
De Brauw gelooft in constante ontwikkeling van haar advocaten, notarissen en fiscalisten, en dat start in De Brauwerij.
Alle stagiaires beginnen in deze aparte sectie waarin ze
namens hun eigen cliënten helemaal zelfstandig zaken
behandelen. Je leert er alle facetten van het vak in de praktijk.
Natuurlijk krijg je daarbij volop hulp en begeleiding. Iedereen
die De Brauwerij heeft gedaan is razend enthousiast:
“Ik moest direct aan de slag, en daardoor heb ik in die zes
maanden Brauwerij meer geleerd dan tijdens m’n studie”.

WESTBROEK
WANNEER: VRIJDAG 28 JUNI 2019

WAAR: CLAUDE DEBUSSYLAAN 80, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 6
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 690
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 720
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 60
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 35
VERHOUDING MAN/VROUW: 42/58

CR - OR - S/BR - SR - ER - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Nienke Jager
Telefoon: 020 577 1556
Nienke.Jager@debrauw.com
www.careersatdebrauw.com
Postadres
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084
1070 AB Amsterdam

STEP IN-HOUSEDAGEN

Wij willen graag met je kennismaken!
Bezoek onze STEP In-housedag op vrijdag 28 juni 2019!
En kijk vooral op www.careersatdebrauw.com.
We hopen je binnenkort te ontmoeten!

Na de Brauwerij
Ook na De Brauwerij bieden wij een uitgebreid en
doorlopend opleidingsaanbod met cursussen en trainingen,
zowel inhoudelijk als qua ontwikkeling van vaardigheden. Bij
De Brauw houdt jouw opleiding dus nooit op. Verder vinden
wij het belangrijk dat kantoorgenoten ervaring opdoen in het
buitenland. Afhankelijk van je voorkeur en de beschikbare
plaatsen kan dat bij onze vestigingen in Brussel, Frankfurt,
Londen, Shanghai of Singapore. En regelmatig worden
kantoorgenoten gedetacheerd bij cliënten, of werken ze een
periode bij een van onze bevriende advocatenkantoren in het
buitenland.
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Dentons.
Always the law firm of the future.
Boekel is samen gegaan
met Dentons, het grootste
kantoor ter wereld. Dentons
is door Acritas* erkend
als wereldtop binnen de
internationale advocatuur.
Meer dan 8.800 advocaten,
notarissen en fiscalisten
staan voor u klaar in meer
dan 73 landen.

dentons.com
© 2018 Dentons. Dentons is een wereldwijde
aanbieder van juridische diensten aan
cliënten over de hele wereld door middel van
aangesloten kantoren en deelnemingen. Kijk
op dentons.com onder Legal Notices.
*Acritas Global Elite Law Firm Brand Index
2013-2017.

DENTONS BOEKEL
Bouw jij mee aan het advocatenkantoor van
morgen?
Dentons Boekel is op 1 april 2017 ontstaan
door het samengaan van Boekel met
Dentons, het grootste advocatenkantoor ter
wereld. De vorming van Dentons Boekel
biedt een aantrekkelijk nieuw perspectief
voor de cliënten van het kantoor en voor
diens advocaten, fiscalisten en (kandidaat-)
notarissen.

ALGEMEEN

Nationale en internationale cliënten profiteren van de
wereldwijde aanwezigheid van het kantoor. Dentons Boekel
combineert een persoonlijke aanpak met een pragmatische
mentaliteit en helpt cliënten bij complexe issues in een snel
veranderende wereld. Met een innovatieve benadering biedt
Dentons Boekel realistische, hoogwaardige maatwerkoplossingen. Kwaliteit is vanzelfsprekend: Dentons Boekel opereert
in de top van de markt.
Voor de advocaten, fiscalisten en (kandidaat-)notarissen van
het Amsterdamse kantoor betekent de fusie een boost voor
de internationale praktijk. Het is een unieke propositie om
deel uit te maken van een ambitieus kantoor in ontwikkeling
en expertise te delen met ruim 8800 specialisten in
meer dan 73 landen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het
advocatenkantoor van morgen.

WANNEER: VRIJDAG 24 MEI 2019
WAAR: GUSTAV MAHLERPLEIN 2, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 73
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 163
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: VARIABEL
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: VARIABEL

CR - OR - S/BR - ER - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Carlijn Gerritsen
Telefoon: 020 795 30 32
recruitment.amsterdam@dentons.com
https://dentons.boekel.com/careers
Postadres
Dentons Boekel
t.a.v. Carlijn Gerritsen
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam

STAGE/SOLLICITEREN

Werken bij Dentons Boekel
Jaarlijks bieden wij aan recent afgestudeerde juristen een
plaats aan als advocaat-stagiaire, fiscalist of kandidaatnotaris. Als advocaat-stagiaire, kandidaat-notaris en fiscalist
neem je deel aan de reguliere beroepsopleidingen (NoVA,
KNB of NOB). Onze advocaat-stagiaires nemen ook deel aan
de Law Firm School. Daarnaast leer je het vak in de praktijk
onder leiding van ervaren advocaten, (kandidaat) notarissen
en fiscalisten. Onze arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij onze
visie en missie: topkwaliteit bieden aan onze cliënten. Onze
beloningsstructuur is er dan ook op gericht om enthousiaste
en gemotiveerde talenten aan te trekken en te behouden.
Wij geloven niet in een stageperiode als ‘proefperiode’.
Wij zijn gericht op de lange termijn en ons uitgangspunt is
dat er voor ons talent altijd plek is om door te groeien.
Student-stage
Wil je een student-stage lopen en je oriënteren op een van de
vele rechtsgebieden? Solliciteer dan bij ons voor een stage.
De student-stage duurt bij ons twee maanden. Wij zorgen
voor goede begeleiding; je gaat mee naar zittingen, besprekingen, lezingen en jurisprudentie lunches. Daarnaast werk je
mee in de praktijk en doe je juridische ervaring op. Naast de
gebruikelijke student-stage bieden wij getalenteerde studenten in hun master de mogelijkheid om voor minimaal 2 dagen
per week bij ons te komen werken voor een periode van een
aantal maanden.

Solliciteren
Bij de selectie kijken we niet alleen naar studieresultaten,
maar we letten ook op je personality en commerciële attitude.
We zoeken ambitieuze, creatieve, enthousiaste advocaten,
fiscalisten en notarissen die vanaf de eerste dag ondernemerszin tonen. En vooral: mensen die zichzelf zijn.
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij Dentons
Boekel en wil je hier graag meer over weten, neem dan
contact op met recruitment (020 795 30 32) of kijk op
https://dentons.boekel.com/en/careers.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Wil je kennismaken met Dentons Boekel?
Bezoek dan onze STEP In-housedag op vrijdag 24 mei.
Wij kijken er naar uit!
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Wij zijn op zoek
naar juridisch
toptalent.
Iets voor jou?
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AMBITIOUS FOCUSED

DLA PIPER
DLA Piper is een van de grootste juridische
dienstverleners wereldwijd.
Wij zijn gevestigd in ruim 90 steden en
verdeeld over 40 landen. Onze klanten
en medewerkers profiteren van onze
internationale slagkracht. Als DLA Piper
zijn wij een relatief jong merk in onze
branche. We zijn in korte tijd gegroeid en
hebben de ambitie om verder te groeien.
De vestiging in Amsterdam bestaat sinds
2005 en combineert het beste van twee
werelden: we zijn diepgeworteld in de
Nederlandse markt, maar profiteren ook
van de voordelen en uitdagingen van onze
internationale omvang.

ALGEMEEN

DLA Piper Amsterdam is een ‘full-service’ kantoor, met
ongeveer 240 medewerkers, dat georganiseerd is in 7 praktijkgroepen: Corporate (inclusief notariaat), Finance Projects &
Restructuring, Employment, Intellectual Property & Technology,
Litigation & Regulatory, Tax en Real Estate (inclusief notariaat).
Voor welke specialisatie je uiteindelijk ook kiest, je zult een
belangrijke bijdrage leveren, ook in grensoverschrijdende
zaken. Wij geloven daarnaast in verantwoord ondernemen en
zijn met 217.000 uur aan pro bono-werkzaamheden in 2016
een van de grootste pro bono-leveranciers ter wereld.
Dat is iets waar wij trots op zijn.

STAGE/SOLLICITEREN

Kom je bij ons werken, dan krijg je meteen 9000 collega’s
wereldwijd. Binnen DLA Piper Amsterdam heerst een cultuur
van ambitie, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Die
waarden zitten in de genen van onze organisatie en vind je
ook terug in onze mensen. Dit geeft jou de gelegenheid om je
eigen stempel te drukken en mee te bouwen aan de cultuur
van ons kantoor. Door de samenwerking met onze collega’s
wereldwijd heeft DLA Piper van nature een internationale kijk
op juridische vraagstukken en leer je om te adviseren vanuit
een brede scope. Je werkt als snel zelfstandig aan zaken en
leert je andere collega’s snel kennen omdat veel wordt gewerkt
in teams met verschillende specialismen.
Dit geldt ook op moment dat je als student bij ons op kantoor
aan de slag gaat bijvoorbeeld tijdens een stage. 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. Naast stage mogelijkheden kan
je ook op een andere wijze met ons in contact komen, namelijk
middels een werkstudentschap, een informele koffie maar ook
via onze Talent Class. We organiseren jaarlijks twee Talent
Classes. Hier zal je kennismaken met ons kantoor in Amsterdam, maar ook met onze kantoren in Dubai of Toronto. Je krijgt
tijdens deze Talent Class vijf dagen de tijd om samen met je
team een internationale cliënt te overtuigen, waarbij je
zowel je inhoudelijke als persoonlijke skills inzet.

WANNEER: VRIJDAG 14 JUNI 2019
WAAR: AMSTELVEENSEWEG 638, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 40
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: ±240
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 9000
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: VARIABEL
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: VARIABEL
VERHOUDING MAN/VROUW: 60/40

CR - OR - S/BR - ER - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Ilona Spijkerman
Telefoon: +316 52 00 59 22
ilona.spijkerman@dlapiper.com
www.dlapiper.nl
Postadres
DLA Piper Nederland N.V.
t.a.v. Ilona Spijkerman
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam

STEP IN-HOUSEDAGEN

Tijdens de STEP In-housedag krijg jij de kans om kennis
te maken met onze advocaten, notarissen en fiscalisten.
Door middel van een presentatie over kantoor, een workshop
en de vrijdagmiddagborrel word je meegenomen in het
werken bij DLA Piper en kan je ook gelijk de sfeer op ons
kantoor komen proeven. Kom ervaren wat een internationaal
kantoor als DLA Piper jou voor kansen biedt!
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Een advocaat is
altijd jurist,
maar een jurist
niet altijd advocaat.

Wij zoeken niet zomaar juristen. Wij zoeken pleiters.
Mensen die kunnen overtuigen. Of het nu in de rechtszaal
is of daarbuiten. Word je bij ons advocaat-stagair(e) dan
maken wij een echte advocaat van je. Iemand die het
verschil kan maken tussen gelijk hebben en gelijk

krijgen. We zijn een Haags advocatenkantoor met
circa 40 advocaten. Groot genoeg voor aansprekende zaken en klein genoeg voor een informele
sfeer. Meer weten over werken Ekelmans & Meijer?
Ga naar www.ekelmansenmeijer.nl

EKELMANS & MEIJER
Onze wereld gaat verder dan wetten, regels
en procedures. Onze wereld bevindt zich
buiten. In een bedrijf, op de bouwplaats of
in een fabriek, waar veel goed gaat maar
soms ook niet. Kansen moet je zien en
benutten. Conflicten los je niet alleen op
met kennis van het recht. Daar heb je ook
overtuigingskracht, diplomatie en sociale
vaardigheden voor nodig. Wij zoeken naar
de vraag achter de vraag en komen zo te
weten wat cliënten echt verder brengt.

ALGEMEEN

Ekelmans & Meijer is een Haags advocatenkantoor met circa
40 advocaten. Groot genoeg om te werken in gespecialiseerde
secties met interessante, mooie zaken en klein genoeg om
een onderling sterke band te hebben. Dat vinden wij prettig
werken.
Onze cliënten zijn voornamelijk (middel)grote ondernemingen,
grote verzekeraars en non-profitorganisaties. We zijn actief in:
- Arbeids- en Medezeggenschapsrecht,
- Cassatie,
- German Desk,
- Ondernemingsrecht,
- Privacy,
- Vastgoed en Bestuursrecht,
- Verzekering en Aansprakelijkheid.

STAGE/SOLLICITEREN

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die wij aannemen
goed bij ons passen. Dat ze zich op hun plek voelen en zelfstandig kunnen werken op hoog niveau. Door de omvang van
het kantoor zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen
elkaar en lopen wij makkelijk bij elkaar naar binnen.
Bij ons kantoor werk je als advocaat-stagiair in principe binnen één sectie; er is geen verplichte sectiewissel. De keuze
van de sectie is natuurlijk afhankelijk van jouw interesse en
specifieke kennis. Het werk is afwisselend en uitdagend.
Waar mogelijk al snel zelfstandig. Natuurlijk onder begeleiding
van een ervaren kantoorgenoot.
Ons werk kent een sterk accent op procesrecht. Kwaliteit en
deskundigheid gelden binnen ons kantoor als een vanzelfsprekendheid. In ons werk gaan wij doorgaans tot op de
bodem. Doorlopende opleiding en begeleiding zijn dan ook
belangrijke voorwaarden voor het op peil houden van onze
know how en daarmee voor de kwaliteit van ons werk.
Wij hebben passie voor ons vak. Advocatuur is per definitie
geen negen tot vijf baan, maar als het aan ons ligt blijven de
avonden en weekenden zoveel mogelijk privé.

WANNEER: VRIJDAG 21 JUNI 2019
WAAR: ANNA VAN SAKSENLAAN 30, DEN HAAG

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 65
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 65
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 10
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 3
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

CR - OR - S/BR - ER - IR
MEER WETEN?

Contact
Mr. M.A. Sevenhuijsen
Telefoon: 070 374 63 00
sevenhuijsen@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
Postadres
Ekelmans & Meijer Advocaten
t.a.v. Mr. M.A. Sevenhuijsen
Postbus 93455
2509 AL Den Haag

STEP IN-HOUSEDAGEN

Onze STEP In-housedag vindt plaats op vrijdag 21 juni.
Tijdens deze dag maak je kennis met ons kantoor, de
verschillende secties en met onze advocaten. Graag laten
wij je in het kort zien wat het betekent om advocaat te zijn
bij Ekelmans & Meijer.

Bij Ekelmans & Meijer Advocaten hebben wij een uitgewerkt
loopbaanbegeleidingstraject. Als stagiaire heb je ieder jaar
een functioneringsgesprek over je verdere persoonlijke
ontwikkeling, cursussen en carrière. Daarnaast heb je ook
jaarlijks een beoordelingsgesprek waarin je functioneren
wordt besproken en vastgelegd.
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GREENBERG TRAURIG
Greenberg Traurig, LLP is een internationaal
advocatenkantoor en telt 38 vestigingen
en ruim 2.000 advocaten wereldwijd. Ons
Amsterdamse kantoor is in 2003 opgericht
en bevindt zich middenin het centrum van
Amsterdam.

ALGEMEEN

Greenberg Traurig Amsterdam is actief binnen de
praktijkgebieden:
- Real Estate
- Corporate/M&A
- Dispute Resolution
- Banking & Finance
- Administrative Law
- Entertainment
- EU & Competition
- Intellectual Property
- Tax
- Labor & Employment.
Bij Greenberg Amsterdam werken ruim 40 ervaren
advocaten, fiscalisten en notarissen. Ons kantoor is een
geïntegreerd onderdeel van Greenberg Traurig, LLP, een
van de grootste kantoren in Amerika. Ook wereldwijd
horen wij tot de top grootste advocatenkantoren.

WERKEN BIJ GREENBERG TRAURIG

De keuze van je eerste werkgever is heel belangrijk. Je wilt
een goede start maken van je carrière en ambities kunnen
waarmaken. Ben je net afgestudeerd, en sta je aan het
begin van jouw carrière? Of ben je klaar voor een volgende
stap? Wij zoeken gedreven collega’s met gevoel voor
ondernemerschap. Creatieve denkers met een sterk
analytisch vermogen. Wij reiken je de kennis en tools aan
die je nodig hebt om bij Greenberg Traurig carrière te kunnen
maken. Het ontwikkelen van jouw loopbaan ligt in jouw
handen. Bij ons leer je snel, groei je snel en stijg je boven
jezelf uit. Je krijgt bij Greenberg Traurig de kans om aan
de slag te gaan in een dynamische omgeving waarin een
informele werksfeer en teamspirit voorop staan.

WANNEER: DONDERDAG 20 JUNI 2019
WAAR: LEIDSEPLEIN 29, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 11
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 72
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 4000
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 6
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 3
VERHOUDING MAN/VROUW: 45/55

CR - OR - S/BR - SR - ER - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Coleta Gijsen (Human Resources)
Stephanie Muringen (Human Resources)
Telefoon: 020 30 17 307
amsrecruitment@gtlaw.com
www.gtlaw.com
Postadres
Greenberg Traurig
t.a.v. Afdeling Recruitment
Postbus 75306
1070 AH Amsterdam

Op werkenbijgt.nl vindt je meer informatie over ons kantoor,
onze vacatures en activiteiten.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Tijdens de STEP In-housedag maak je in een informele
setting kennis met ons kantoor en onze kantoorgenoten.
Het programma blijft nog even een verrassing, maar je zult
ruimschoots de gelegenheid krijgen om de sfeer te proeven,
kennis te maken met onze medewerkers en juridische
vaardigheden op te doen. Wij verwelkomen je graag op
donderdag 20 juni.

STEP Magazine / 45

HOGAN LOVELLS
Hogan Lovells is een vooraanstaand internationaal advocatenkantoor. Wereldwijd
zijn er ruim 2500 juristen bij Hogan Lovells
werkzaam vanuit meer dan 45 kantoren in
de Verenigde Staten, Europa, Azië, Afrika,
het Midden-Oosten en Latijns Amerika.

WANNEER: WOENSDAG 15 MEI 2019

ALGEMEEN

AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1

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. De beperkte omvang van ons
kantoor in Amsterdam maakt Hogan Lovells een unieke speler
op de markt. Het kantoor bevindt zich in een gloednieuw
pand op de Zuidas.
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
- Government Regulatory
- Privacy & Cybersecurity
- Employment
- Litigation

STAGE/SOLLICITEREN

Mogelijkheden
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. Tijdens deze studentstage maak je
kennis met alle facetten van de advocatuur. Daarnaast hebben
we regelmatig vacatures voor parttime juridische werkstudenten
die ondersteuning bieden op de diverse Business Units
gedurende een aantal maanden.
Jouw ontwikkeling
Wanneer je bij ons aan de slag gaat als advocaat- stagiaire
volg je naast de dagelijkse werkzaamheden binnen je eigen
rechtsgebied een aanzienlijk aantal 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.

WAAR: STRAWINKSKYLAAN 4129, AMSTERDAM
(ATRIUM BUILDING)
AANTAL LANDEN GEVESTIGD: >45

AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 100
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 4000
AANTAL STUDENT - STAGIAIR/WERKSTUDENT - PLAATSEN
PER JAAR: CA. 40
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 6 - 8
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

CR - OR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Sanne Braam (HR manager)
Telefoon: 020 55 33 667
amsterdam.recruitment@hoganlovells.com
www.werkenbijhoganlovells.nl
Postadres
Hogan Lovells
t.a.v. Sanne Braam
Strawinskylaan 4129 (Atrium Building)
1077 ZX Amsterdam

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 zij 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.
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“EEN PROCEDURE
WINNEN? NIET
ZONDER EEN BRILJANTE
VOORBEREIDING”
Arjan Adams
Advocaat | Associate

Werken bij Houthoff is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je professionaliteit.
We verwachten veel van je. Zo ook dat je voor jezelf weet wat jij nodig hebt om te winnen.
Je daagt jezelf continu uit om de kern te bereiken. Voor een frisse blik op de zaak en een
allesbepalend inzicht. Dat noemen we bij Houthoff Going Beyond.

Bekijk de video van Arjan op werkenbijhouthoff.com

HOUTHOFF
WERKEN BIJ HOUTHOFF
Werken bij Houthoff maakt je sterker.
Wij gaan ver om van jou een excellente
advocaat, belastingadviseur of kandidaatnotaris te maken. Jij laat zien dat je het in je
hebt. Jouw beste carrièrestap was nog nooit
zo dichtbij.

ALGEMEEN

Houthoff – Going Beyond
Houthoff is een onafhankelijk, toonaangevend Nederlands
advocatenkantoor, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam,
Brussel, Londen en New York en heeft vertegenwoordigers
in Houston, Singapore en Tokio. Onze 300 advocaten,
notarissen en belastingadviseurs werken continu samen om
ervoor te zorgen dat we er voor onze klanten zijn wanneer
ze ons het meest nodig hebben. We helpen hen vooruit
op kritieke momenten met praktische oplossingen voor
complexe juridische problemen. Tot onze cliënten behoren
beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen
en overheden, die stuk voor stuk hoge eisen stellen en
intelligente oplossingen wensen.

STAGE/SOLLICITEREN

Jouw carrière bij Houthoff
Je ziet jezelf in de toekomst werken bij een groot, commercieel
kantoor. De stap van student naar excellent advocaat, belastingadviseur of notaris zet je niet zomaar. Je wilt voor jezelf de
beste keuze maken. Hierbij helpen wij jou graag.
Kom kennismaken
Hoe maak je de juiste keuze? Kom kennismaken. Wij bieden
hiervoor meerdere mogelijkheden. Zo organiseren wij maandelijks een Houthoff Café, meerdere keren per jaar een
Houthoff Inhousedag en voor een intensievere kennismaking
neem je deel aan een van onze Houthoff Masterclasses.
Beleef het in de praktijk
Wij leren elkaar pas echt goed kennen als je in onze dagelijkse
praktijk meedraait. Een student-stage of een studerend
juridisch medewerkerschap is bij uitstek de manier om dit
te ervaren. Bij een student-stage draai je twee maanden
mee en ontmoet je de mensen achter Houthoff. En natuurlijk
ben jij bij alle borrels en kantoorfeesten aanwezig. Alles komt
aan bod: je gaat mee naar zittingen, zit aan tafel bij de
jurisprudentie-lunches en wordt betrokken bij echte dossiers.
Kom je van ver? In Amsterdam, Rotterdam en Brussel hebben
we een appartement voor student-stagiaires. De vergoeding
voor een student-stage bedraagt € 800,- bruto per maand.
Zit je in de eindfase van je bachelor of ben je masterstudent
Rechtsgeleerdheid? Dan zien we je sollicitatie voor een
student-stage graag tegemoet!
Dit maakt jou de ideale kandidaat
Wij worden enthousiast als jij juridische excellentie koppelt
aan nuchterheid, visie en creativiteit. Je bent iemand die net
zoals wij een tomeloze ambitie heeft. Je staat op het punt om
het mooiste vak dat er bestaat uit te gaan oefenen. Aan lef
en ’people skills’ ontbreekt het jou niet en je weet dat werken
voor ondernemingen in het Nederlandse topsegment het

WANNEER: VRIJDAG 7 JUNI 2019
WAAR: GUSTAV MAHLERPLEIN 50, AMSTERDAM
AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 4
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 2
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 650
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 700
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 100

CR - OR - S/BR - SR - ER - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Jeroen Boonzaaijer (Recruiter)
Telefoon: 010 217 22 57
j.boonzaaijer@houthoff.com
www.houthoff.com/carriere
Postadres
Houthoff
t.a.v. Recruitment
Gustav Mahlerplein 50
1082 MA Amsterdam

uiterste van je vraagt. Je academische opleiding Nederlands
recht is (bijna) afgerond met mooie cijfers. Ook met je
nevenactiviteiten imponeer je ons.
Tijd voor het grote gesprek
Ben jij erover uit en wil je direct solliciteren op een startersfunctie als advocaat, belastingadviseur of kandidaat-notaris?
Gelukkig hoeft dit bij ons niet lang te duren. Onze sollicitatieprocedure duurt precies één dag.
Ga naar werkenbijhouthoff.com om te solliciteren.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Als advocaat, belastingadviseur of kandidaat-notaris werken
bij Houthoff. Wat kun je verwachten? Tijdens de Houthoff
STEP In-housedag ervaar jij hoe het is om als starter bij
Houthoff te werken. Je krijgt een inkijk in het Learning &
Development programma, ontmoet onze mensen en gaat
op een creatieve manier inhoudelijk aan de slag. Natuurlijk
sluiten we af met een borrel in onze eigen kantoorbar.
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‘Eigen initiatief is hier
niet vrijblijvend: je moet
het ook waarmaken’
‘Als jonge advocaat wilde ik het
liefst meteen aan de slag met eigen
cliënten en complexe zaken. Direct
het gevoel hebben dat ik ertoe doe.
Dat mijn ideeën en initiatieven
worden gewaardeerd en echt
kunnen bijdragen. Die plek heb ik
hier gevonden. Wekelijks nieuwe
uitdagingen die mij scherp houden.
Dit is waar het mij in de advocatuur
om te doen is.’
Lisa Peperkamp is als advocaat
gespecialiseerd in intellectueel
eigendom en privacy

Bij HVG Law juichen we eigen initiatief van harte toe. Al vanaf de eerste
werkdag. Wil jij je werk op eigen manier
invullen? Trek je zaken naar je toe? Wij
maken graag kennis met je!
werkenbijhvglaw.nl

HVG LAW
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.

ALGEMEEN

Bij HVG Law werken ruim 150 advocaten en kandidaatnotarissen. Door onze strategische alliantie met EY Tax
maken we deel uit van het wereldwijde EY Law netwerk
van ruim 1600 juridische professionals. Door de verdeling
van onze activiteiten over vijf vestigingen in Nederland
staan we dicht bij de cliënt. Enerzijds ervaren collega’s
dagelijks de professionele voordelen van een groot kantoor,
anderzijds is de omvang van de vestigingen relatief compact.
Wij zijn actief binnen de praktijkgebieden M&A, Corporate
& Commercial, Arbeidsrecht, IE/IT/Privacy, Competition,
Finance, Restructurering & Insolvency, Vastgoed, Financieel
recht en Pensioenrecht.

STAGE/SOLLICITEREN

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 multidisciplinaire teams aan het werk. Door onze
unieke samenwerking met EY Tax kunnen wij vraagstukken
van cliënten integraal benaderen: niet alleen juridisch, maar
ook financieel en fiscaal. Als onderdeel van EY Law heb je
toegang tot een wereldwijd netwerk van 1600 hoog gekwalificeerde juridische professionals die actief zijn in 80 landen.
Carrièregroei en opleiding
We investeren veel in onze mensen, in de overtuiging dat
onze mensen daardoor groeien en daarmee op het hoogste
niveau kunnen adviseren. Vakgerichte en inzicht bevorderende
opleidingen zijn een standaard verworvenheid voor alle
medewerkers. Naast de verplichte beroepsopleiding krijgt
jouw opleidingstraject mede vorm via ons eigen opleidingscentrum, de HVG Law School. Daarnaast behoort ook
detachering bij een cliënt of uitzending naar ons kantoor
in New York tot de mogelijkheden. Je kunt in verschillende
omgevingen zaken doen en zo waardevolle en uitdagende
werkervaring opdoen. Ook stimuleren wij jou om je professionele capaciteiten in te zetten om iets voor de samenleving
terug te doen. Kortom, we bieden je de ideale ingrediënten
voor een inspirerende werkomgeving waar jij op het hoogste
niveau zaken kan doen.
Student-stage
Wij werken graag met talentvolle mensen. Studieresultaten
zijn belangrijk, maar nog meer hechten wij aan visie en
inzicht, communicatieve, sociale en commerciële vaardigheden.

WANNEER: WOENSDAG 29 MEI 2019
WAAR: ANTONIO VIVALDISTRAAT 150, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 2 (NEDERLAND EN DE V.S.)
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 5
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 220
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 249
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 45
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 25
VERHOUDING MAN/VROUW: 45/55

CR - OR - ER - NR - IE
MEER WETEN?

Contact
Ammarens Lijcklama à Nijeholt (Recruiter)
Telefoon: 06 21 25 28 68
ammarens.lijcklama@hvglaw.nl
www.werkenbijhvglaw.nl
Postadres
HVG Law LLP
t.a.v. Ammarens Lijcklama à Nijeholt
Postbus 2295
3000 CG Rotterdam

Wij zoeken mensen met teamspirit en passie voor hun vak.
Stevige persoonlijkheden die bereid zijn een stap extra te
zetten voor onze cliënten.
Kom een student-stage lopen bij HVG Law om te ontdekken
hoe het is om bij ons te werken. Als student-stagiair word je
vanaf dag één als volwaardig teamlid betrokken bij alle
vakinhoudelijke en sociale activiteiten. Je zult de advocaten
van HVG Law ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Je krijgt de kans te proeven aan de advocatuur, te ontdekken
wat onze samenwerking met EY inhoudt en mee te draaien in
zaken waar je in de krant over leest.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Wil jij HVG Law beter leren kennen? Ontdekken wat voor
zaken wij doen en wat voor mensen bij ons werken?
Wij nodigen je graag uit hier achter te komen tijdens onze
STEP In-housedag. Deze dag zal bestaan uit een inhoudelijk
programma met afsluitend een borrel.
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Reinoud Westerdijk
Partner

Joost Schmaal
Senior Medewerker

Kirsten Gerhards
Stagiair

Word jij ons nieuwe gezicht?
Kom langs!

Omdat het de kunst is de essentie te vangen

Vanaf de maan gezien zijn allen even groot,
schreef Multatuli. Zo kijken wij ook graag
naar onze wereld. Welkom bij Kennedy
Van der Laan. Als advocaten werken wij
niet vanuit de bubbel van puur juridisch
perspectief. Wij werken vanuit een brede
visie op de wereld, op het leven om ons
heen, op de omgeving waarin onze klanten
hun business en hun leven leiden. Als je de
wereld van de klanten snapt, snap je ook
beter wat ze nodig hebben. Dat maakt je tot
een betere advocaat en een betere advocaat
komt tot betere oplossingen. Zo eenvoudig
is het eigenlijk.

KENNEDY
VAN DER LAAN
WANNEER: DONDERDAG 30 MEI 2019
WAAR: HAARLEMMERHOF, MOLENWERF 16, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 2
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 110
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 36
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 12 - 15
VERHOUDING MAN/VROUW: 60/40

ALGEMEEN

Bij de oprichting van ons kantoor waren wij vastbesloten om
niet ingewikkeld te doen in de advocatuur. Want zo waren
we als mensen: professioneel in ons vak, maar prettig nonconformistisch, no-nonsense, relaxed en eenvoudig in de
omgang. Zo werken we nog steeds. Bij ons krijg je de tijd om
je te verdiepen in de wereld van je cliënten, wij geloven dat
een business perspectief nodig is om tot kernachtig, helder
en richtinggevend juridische adviezen te komen. Zo verliezen
onze cliënten geen tijd en kunnen ze succesvol zijn in wat ze
doen.

STAGE/SOLLICITEREN

Als je bij ons werkt, werk je samen met onze partners
en seniors voor een toonaangevende klantenkring; van
global multinationals tot goede doelen. Ons kantoor bestaat
uit expert-praktijken op het gebied van; Technologie,
Intellectueel Eigendom & Media, Privacy, Commercial,
Banking & Finance, Corporate Ondernemingsrecht,
Vastgoed & Bouw, Arbeids- en medezeggenschapsrecht,
Verzekeringen & Aansprakelijkheid, Gezondheidsrecht,
Bestuursrecht en Litigation. Als kantoor bieden wij
specialistische juridische services, toegespitst op de business
context van onze klanten. Meer over onze specialismen
kun je vinden op onze website (kvdl.com) vinden onder
rechtsgebieden-expertise.
Onze aanpak onderscheidt zich door de combinatie van
juridisch specialisme, kennis van de business context
en pragmatische adviezen. Wij bieden intensieve
opleidingstrajecten om deze aanpak te verankeren binnen
onze teams. Naast vakinhoudelijke opleidingen bieden wij
een programma dat zich richt op betrokken en pragmatisch
leiderschap, business intelligence en persoonlijke groei.

CR - OR - S/BR - ER - IR - IE
MEER WETEN?

Contact
Sascha Heijnen
Telefoon: 020 550 68 80
sascha.heijnen@kvdl.com
www.kvdl.com
Postadres
Kennedy Van der Laan
t.a.v. Sascha Heijnen
Postbus 58188
1040 HD Amsterdam

STEP IN-HOUSEDAGEN

Op donderdag 30 mei ben je van harte welkom om kennis
te komen maken. Ons programma is gericht op persoonlijke
kennismaking met onze collega’s. Op innovatieve wijze wordt
samen met onze collega’s jullie kennis getest, en wordt er
afgesloten met een inspirerende rondleiding en prettige
borrel.

Naast onze studentstages ben je van harte welkomen op
onze maandelijkse oriënterende lunches. Check de site voor
overige data.
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LA GRO GEELKERKEN
Groot genoeg voor uitdagende zaken, maar
tegelijk persoonlijk en informeel. Dat is
La Gro Geelkerken. Met advocaten die niet
wachten op wat komen gaat, maar vooruit
denken. Want wie voor een juridische
uitdaging staat, is het meest geholpen met
proactieve advocaten. Advocaten die prioriteiten stellen, keuzes maken én handelen.
Advocaten die zich niet laten regeren door
de omstandigheden, maar door hun besluiten.
Ben jij benieuwd naar La Gro Geelkerken?
Meld je aan voor de STEP In-housedag op
donderdag 16 mei.

ALGEMEEN

La Gro Geelkerken is voortgekomen uit een fusie van
La Gro Advocaten en Geelkerken Linskens Advocaten.
Vanaf 1 januari 2019 vormen wij één kantoor, zodat wij elkaar
kunnen versterken in omvang en specialisatie. Vanuit onze
vestigingen in Den Haag, Leiden en Alphen aan den Rijn
bedienen wij ondernemingen en overheden uit het hele land.
Ons kantoor bestaat uit vijftig advocaten die gespecialiseerd
zijn in verschillende rechtsgebieden, waaronder het aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht,
vastgoedrecht en IE, ICT en privacy. Niet alleen adviseren wij
over de meest uiteenlopende juridische vraagstukken, ook
zijn wij regelmatig in de rechtszaal te vinden.

STAGE/SOLLICITEREN

Als advocaat bij La Gro Geelkerken krijg je snel veel verantwoordelijkheid. Je staat dichtbij de klant, doet al snel zelf
besprekingen en geeft workshops. Je bent een volwaardig
deelgenoot van de praktijkgroep. Je wordt voortdurend
uitgedaagd. Om meer uit jezelf te halen, om kantoor te helpen
groeien, om te specialiseren. Niet alleen op juridisch vlak,
maar ook om vooruit te denken. En om niet alleen te denken,
maar ook te doen.
Wij vinden jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk.
Daarom bieden wij zowel interne als externe cursussen aan.
Maar misschien nog wel belangrijker is jouw opleiding in de
praktijk. Hoe je een juridische oplossing kunt vertalen naar
een praktische, hoe je je strategie bepaalt, hoe je anderen
overtuigt. Daarin kun je rekenen op uitstekende begeleiding
door onze ervaren advocaten. Bij La Gro Geelkerken stimuleren wij dat je de diepte in gaat, naast de algemene beroepsopleiding die je volgt. Dat is ook de reden dat wij niet werken
met een verplichte sectiewissel.
Naast onze aandacht voor het juridisch inhoudelijke werk,
hechten wij waarde aan een goede relatie met elkaar. Want
een positieve sfeer werkt beter. Zo gaan wij jaarlijks op
wintersport en organiseren wij onder meer een kantooruitje,
zomerbarbecue en tennistoernooi. La Gro Geelkerken is ook
gericht op relaties voor de lange termijn. Wij willen investeren
in jou, maar verwachten dat andersom ook. Onze intentie is
dat je na het afronden van de advocaatstage doorgroeit tot
medewerker en je eigen praktijk opbouwt. Daarbij ondersteunen wij je natuurlijk waar mogelijk.

WANNEER: DONDERDAG 16 MEI 2019
WAAR: PR. BEATRIXLAAN 582, DEN HAAG

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 85
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 6 - 8
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 2 - 4
VERHOUDING MAN/VROUW: 60/40

CR - OR - S/BR - SR - ER - IE
MEER WETEN?
Contact
Brigitta van der Heijden
Telefoon: 0172 503 250
b.vanderheijden@lgga.nl
www.lagrogeelkerken.nl

Postadres
La Gro Geelkerken Advocaten
t.a.v. Brigitta van der Heijden
Postbus 155
2400 AD Alphen aan den Rijn

Wij hebben regelmatig plek voor gemotiveerde studenten die
kennis willen maken met de advocatuur. Een studentstage
duurt 8 weken, maar in overleg kunnen andere afspraken
worden gemaakt. Tijdens de stage betrekken de verschillende
secties je bij lopende zaken, je schrijft notities en je stelt processtukken op. Daarnaast woon je zittingen en besprekingen
met cliënten bij.
Voor potentiële advocaat-stagiaires bestaat onze sollicitatieprocedure uit twee tot drie gesprekken. Het eerste gesprek
is met HR en mogelijk één van de bij de vacature betrokken
advocaten. Het tweede en eventueel derde gesprek vindt
plaats met advocaten uit de sectie waar de vacature open
staat, waaronder in ieder geval de beoogd patroon.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Wil jij onze dynamische praktijk leren kennen? Wij zien jou
graag op donderdag 16 mei! Op onze STEP In-housedag
maak je op informele wijze kennis met ons kantoor. Na een
inhoudelijk deel sluiten wij af met een zomerse borrel op
het strand.
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LEXENCE
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 staan. Wij zoeken
ondernemende juristen die klaar zijn voor
het Echte Werk. Ben jij er klaar voor?

WANNEER: VRIJDAG 3 MEI 2019
WAAR: AMSTELVEENSEWEG 500, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 136
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 45
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 15 - 20
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

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 136 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.
Eigen verantwoordelijkheid
Direct eigen verantwoordelijkheden voor startende juristen;
dat vindt Lexence belangrijk. Dit betekent meewerken aan
projecten zoals binnenstedelijke herinrichtingprojecten of
het oplossen van ingewikkelde disputen tussen verhuurders
en huurders. De work-life 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.
Carrière
Bij Lexence zijn de carrièrepaden helder. Je kunt partner
worden wanneer je de ambitie hebt en beschikt over de
noodzakelijke kennis én hebt bewezen daarnaast ook 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.

CR - OR - S/BR - NR
MEER WETEN?

Contact
Recruiter
Telefoon: 020 573 67 11
recruitment@lexence.com
www.werkenbijlexence.com
Postadres
Lexence
t.a.v. Julie van Gremberghen
Postbus 75999
2070 AZ Amsterdam

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!

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.
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LINKLATERS
Linklaters is een advocatenkantoor dat
wereldwijd toonaangevende bedrijven,
financiële instellingen en overheden van
hoogwaardig advies voorziet bij belangrijke,
complexe, grensoverschrijdende transacties
en projecten. Wij staan onze cliënten bij op
een scala van praktijkgebieden, waaronder
ondernemings- en effectenrecht (o.a. kapitaalmartkttransacties) bankrecht, het bankwezen, herstructurering en faillissement,
procesrecht, arbeidsrecht, belastingrecht
en mededingingsrecht, en met betrekking
tot sleutelsectoren in de economie zoals
de energie sector, private equity en de
financiële sector.

WANNEER: DONDERDAG 6 JUNI 2019

ALGEMEEN

CR - OR - FR - NR

Linklaters is sinds 1998 vertegenwoordigd in Amsterdam en
we zijn vanaf 2005 bezig met het uitbouwen van ons kantoor.
Momenteel zijn er 50 advocaten, notarissen en fiscalisten
werkzaam op verschillende rechtsgebieden. Zij worden
ondersteund door 40 medewerkers. Linklaters maakt deel uit
van een groot internationaal netwerk dat vertegenwoordigd
is in 20 landen. De grootste praktijken binnen ons kantoor in
Amsterdam zijn financieel-, ondernemingsrecht en dispute
resolution. Daarnaast zijn we actief op het gebied van
mededinging, arbeidsrecht, hebben we een notarieel team
en een fiscale praktijk.

STAGE/SOLLICITEREN

Student – stage
Een stage is een uitgelezen kans om de ins en outs van ons
kantoor te leren kennen. Belangrijker nog is dat je zelf kunt
ervaren of werken in een internationale praktijk op het gebeid
van financieel en ondernemingsrecht iets voor jou is. Je maakt
kennis met de dagelijkse gang van zaken op kantoor en je
hebt toegang tot alle kennis die hier is opgeslagen in de vorm
van databanken en bovenal tot de kennis en ervaring van
de advocaten, notarissen en fiscalisten die bij ons werken.
Daarnaast is er ook voldoende gelegenheid om de sfeer
van ons kantoor te proeven tijdens een van onze sociale
activiteiten. Je kunt gedurende het gehele jaar, in al onze
praktijkgroepen, stage lopen bij Linklaters.
Advocaat – stage
Wij hebben altijd vacatures voor advocaat-stagiaires in onze
financiële en ondernemingsrechtelijke praktijk en op het
gebied van dispute resolution. Tevens zijn er mogelijkheden
in het notariële team, in de fiscale praktijk en op het gebied
van mededinging en arbeidsrecht.
Als je meer wilt weten over de inhoud en de dagelijkse gang
van zaken van de verschillende praktijken, kunt je onze
website raadplegen waar onze stagiaires en advocaten
vertellen over hun ervaringen bij Linklaters.
Global Summer Students Programme
Ieder jaar in augustus organiseren voor studenten uit de hele
wereld een programma van twee weken op ons hoofdkantoor
in London en een stage bij ons kantoor in Amsterdam.

WAAR: ZUIDPLEIN 180, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 29
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 104
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 5000
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 24
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 6
VERHOUDING MAN/VROUW: 41/59

MEER WETEN?

Contact
Inez van Gendt (HR-Assistant)
Telefoon: 020 799 62 95
inez.van_gendt@linklaters.com
careers.linklaters.com
Postadres
Linklaters LLP
t.a.v. Inez van Gendt
Zuidplein 180
1077 XV Amsterdam

Tijdens deze twee weken ervaar je hoe het is om te werken
in een internationale omgeving met mensen uit verschillende
landen en jurisdicties en maak je kennis met ons kantoor,
onze cultuur en baanbrekende deals.
Door middel van discussies, oefeningen en rollenspellen krijg
je een goed beeld van de praktijk en van ons werk. Daarnaast
is er een uitgebreid sociaal programma, waarin je elkaar en
Londen (nog) beter leert kennenen

STEP IN-HOUSEDAGEN

Op donderdag 6 juni ontvangen wij graag de studenten
voor de STEP In-housedag bij Linklaters. Je krijgt tijdens
deze dag een uniek kijkje in de keuken van Linklaters; op
deze interactieve dag, kom je meer te weten over ons
kantoor, onze werkzaamheden en leer je onze collega’s
kennen. Onder leiding van onze advocaten werk je aan een
business case gebaseerd op een werkelijke zaak. De dag
wordt afgesloten met een borrel. Wij hopen je op onze STEP
In-housedag te ontmoeten!
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LOYENS & LOEFF
Loyens & Loeff is een onafhankelijke dienstverlener, gespecialiseerd in juridisch en
fiscaal advies aan ondernemingen, financiële
instellingen en overheden. De intensieve
samenwerking tussen advocaten, belastingadviseurs en notarissen maakt Loyens & Loeff
uniek in de Benelux en Zwitserland.
Daarnaast is Loyens & Loeff vertegenwoordigd
in de belangrijkste financiële centra van
Europa, Azië en de Verenigde Staten.
Lijkt het je leuk om kennis te maken met de
rechtsgebieden en medewerkers van Loyens
& Loeff? Meld je dan nu aan voor onze STEP
In-housedag!

ALGEMEEN

Als kantoor dat ontstaan is uit een fusie weten we dat een
plus een soms meer dan twee is. Dat geldt ook voor onze
medewerkers. Bij Loyens & Loeff zoeken we niet alleen
talentvolle professionals, maar bovenal gemotiveerde mensen
met duidelijke ambities. We zijn geen werkgever waar je 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.

STAGE/SOLLICITEREN

Loyens & Loeff biedt derde- en vierdejaars studenten
Nederlands recht de mogelijkheid om een (inter)nationale
stage te lopen. Tijdens een stage van twee maanden draai je
vanaf het begin volledig mee in onze praktijk. Daarnaast is
het mogelijk om voor een maand stage te lopen in een van
onze buitenlandse kantoren. Voorafgaand aan deze maand
zal je een maand in een van onze Nederlandse kantoren
stage lopen. Voor masterstudenten bieden wij de mogelijkheid
middels een werkstudentschap van minimaal 3 maanden
2 dagen per week bij ons op kantoor te werken. Daarnaast
organiseren wij diverse kennismakingsactiviteiten zoals
business courses, het top skills traject en In-housedagen.
In kwaliteit moet je blijven investeren. Daarom bieden we je
een breed opleidingsprogramma aan waarmee je jouw kennis
en vaardigheden snel naar een hoger niveau kunt tillen.
Onze opleidingen, workshops en trainingen variëren van
vaktechnische en vaardighedentrainingen tot ontwikkeling
op maat, individueel of in groepsverband. Maar alles begint
met de L&L Introduction Academy. De L&L Introduction
Academy begint met een gezamenlijke introductieperiode
van twee weken voor alle starters binnen Loyens & Loeff.
Binnen het praktijkgerichte introductieprogramma maak je
kennis met ons kantoor en uiteraard met alle andere starters.
Na de introductieperiode volg je als advocaat-stagiair nog
twee maanden de L&L Lawyers Academy, waarbij je onder
deskundige begeleiding zelfstandig zaken behandelt en
proceservaring opdoet. Gedurende het gehele jaar kun je bij
ons solliciteren voor de functie van advocaat-stagiaire.

WANNEER: VRIJDAG 26 APRIL 2019
WAAR: BLAAK 31, ROTTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 10
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 2
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 1000
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 1600
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 100
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 40
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

CR - OR - S/BR - IR - FR - NR
MEER WETEN?

Contact
Marieke Arets (Recruiter)
Telefoon: +31 20 578 57 85
marieke.arets@loyensloeff.com
www.loyensloeffacademy.nl
Postadres
Loyens & Loeff
t.a.v. Loyens & Loeff N.V.
Postbus 71170
1008 BD Amsterdam

STEP IN-HOUSEDAGEN

Tijdens de STEP In-housedag bij Loyens & Loeff zal kennismaking centraal staan. Door middel van de In-housedag
zullen studenten de sfeer kunnen proeven op ons kantoor.
Hierbij zullen meerdere advocaten aanwezig zijn en zal er een
partner aanwezig zijn om al jullie vragen te beantwoorden.
Het belooft een leuke en leerzame dag te worden!
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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.
Interested?
Go to: werkenbijnortonrosefulbright.nl
Or contact:
Marlou van Dongen
Tel (020) 46 29 400
recruitment.amsterdam@nortonrosefulbright.com

Law around the world
nortonrosefulbright.com

Financial institutions | Energy | Infrastructure, mining and commodities
Transport | Technology and innovation | Life sciences and healthcare

NORTON ROSE FULBRIGHT
Norton Rose Fulbright is een internationaal
advocatenkantoor. Kom woensdag 1 mei
naar de STEP In-housedag en we vertellen
je alles over ons kantoor! Denk aan de
laatste fusie, onze groeidoelstellingen en
onze praktijk. Tijdens de STEP In-housedag
zullen we je leren hoe een pitch in elkaar
zit. Hoe bereid je een pitch voor en hoe
presenteer je de pitch vervolgens?

WANNEER: WOENSDAG 1 MEI 2019

ALGEMEEN

AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 12

Norton Rose Fulbright heeft meer dan 4.000 advocaten en
60 kantoren, waaronder 11 in de Verenigde Staten. Norton
Rose Fulbright staat daarmee in de top 10 van grootste
kantoren wereldwijd. Wij geven juridische adviezen aan
toonaangevende internationale ondernemingen, financiële
instellingen en overheden. Het Nederlandse kantoor is
gevestigd in de Rembrandt Toren in Amsterdam.
In Amsterdam kun je jouw loopbaan starten binnen een van
de volgende secties: Banking - Corporate - Employment
- Energy - Infrastructure - Litigation and Dispute Resolution Notarial Services - Tax

STAGE/SOLLICITEREN

Sollicitatieprocedure
Bij een positief sollicitatietraject doorloop je de volgende
stappen: Twee interviewrondes - Juridische casus oplossen Kennismaking met kantoorgenoten - Assessment
Criteria kandidaat
Academisch werk- en denkniveau - Affiniteit met de commerciële praktijk - Uitstekende beheersing van de Nederlandse
en Engelse taal (zowel in woord als geschrift) - Nederlands
Recht (civiel effect)
Competenties
Analytische vaardigheden - Creativiteit - (Commerciële)
klantgerichtheid - Juridisch inzicht en technische vaardigheden
- Pragmatische instelling - Samenwerken - Sterk aanpassingsvermogen
Persoonlijkheidskenmerken
Flexibel - Leergierig - Ondernemend - Open-minded - Sociaal
- Verantwoordelijk - Zelfstandig
Studenten
Ben je benieuwd hoe het is om als student-stagiaire twee
maanden vijf dagen per week stage te lopen bij een commercieel kantoor? Kom dan met ons kennismaken. Je zal als
student-stagiaire bij ons per direct meewerken aan internationale zaken. Ons uitgangspunt is jou zoveel mogelijk van
onze dagelijkse praktijk en ons dagelijks kantoorleven te
laten meemaken; inclusief trainingen, jurisprudentielunches,
kantoorborrels, sportevenementen, feesten, etc.
Starters
Als advocaat-stagiaire, fiscaal-stagiaire of kandiaat-notaris
draai je mee in internationale transacties. Je werkt vanaf
dag één mee aan complexe zaken. Samenwerken is ‘key’ op
sectie-, kantoor- en internationaal niveau. Naast de Beroepsopleiding zal je in je eerste jaar ook naar de Law Firm School
gaan. Norton Rose Fulbright heeft zelf twee opleidingen

WAAR: AMSTELPLEIN 1 (REMBRANDTTOREN), AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 32
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 55
AANTAL WERKNEMERS WERELDWIJD: 4500
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 5
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

CR - OR - S/BR - FR - NR
MEER WETEN?

Contact
Marlou van Dongen (Recruiter)
Telefoon: 020 462 94 00
marlou.vandongen@nortonrosefulbright.com
www.werkenbijnortonrosefulbright.nl
Postadres
Norton Rose Fulbright
t.a.v. Marlou van Dongen
Postbus 94142
1090 GC Amsterdam

ontwikkeld: de International Academy en de Away Days.
Tijdens deze bijeenkomsten in Londen of Parijs ontmoet je
jouw internationale collega’s. Dit is bij uitstek het moment
om informatie met elkaar uit te wisselen en je netwerk te
vergroten. De opleidingen zijn gericht op jouw (professionele)
ontwikkeling!
Interesse
Je kunt solliciteren door jouw CV, motivatiebrief, cijferlijst(en)
en eventuele stagebeoordeling(en) te uploaden via
www.werkenbijnortonrosefulbright.nl. Voor vragen kun je
contact opnemen met Marlou van Dongen (Recruiter) via
marlou.vandongen@nortonrosefulbright.com of telefonisch
via (020) 46 29 400. Meer informatie en testimonials vind je
op www.werkenbijnortonrosefulbright.nl.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Norton Rose Fulbright organiseert op woensdag 1 mei de
STEP In-housedag Pitchen. Deze dag leren wij je hoe je
commercieel gezien een nieuwe cliënt kan binnenhalen om
je cliënt vervolgens van de allerbeste juridische adviezen te
voorzien. Daarnaast leren wij je ook hoe je jezelf het beste
kunt positioneren. Als geen ander weet jij straks hoe je een
pitch succesvol voorbereidt en dat zal van pas komen tijdens
zowel sollicitaties als gedurende de rest van jouw loopbaan.
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Onze aanpak
Resultaatgericht, ondernemend, efficiënt en door en door Rotterdams.

Al meer dan 110 jaar zet Schaap Advocaten Notarissen zich in voor een grote

kring van gerenommeerde nationale en internationale ondernemingen.
Dankzij onze diepgaande specialisatie in Ondernemings- en Vastgoedrecht
kunnen we daarbij van grote toegevoegde waarde zijn.

Slagvaardig
We zijn een middelgroot kantoor met zo’n veertig advocaten en (kandidaat-)-

notarissen. Door onze omvang bieden we juridische topkwaliteit met een
grote persoonlijke betrokkenheid en flexibiliteit.

Onafhankelijk
Schaap is volledig onafhankelijk, en die onafhankelijkheid koesteren we. We zijn

aangesloten bij het PLG International Lawyersnetwerk en First Law Interna-

tional, wat ons toegang geeft tot uitstekende wereldwijde lokale knowhow.
Maar ook in internationale zaken zijn we volledig vrij in onze keuze van
partners. Met andere woorden: kwaliteit en/of specifieke ervaring gaan altijd

boven netwerkrelaties. Want ook bij grensoverschrijdende zaken draait het
om goede en efficiënte oplossingen.

Carrière
Lees ‘De aa’s van Schaap’ en ‘Over Schaap’ op onze website, dan weet je
waar we voor staan. Van sollicitanten vragen we nogal wat. Maar als je ‘erin

komt’, staat er veel tegenover. Zonder meer goede arbeidsvoorwaarden, alle

ruimte om je te ontwikkelen, werkelijk gelijke kansen voor iedereen, werk

dat voldoening geeft en een prima balans tussen werk en privé. Plus een
jonge, dynamische ploeg collega’s. We zijn altijd op zoek naar mensen die

willen werken aan ons en hun eigen succes. Dus ook als er geen vacature is

nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Derdejaars bachelorstudenten
en studenten die een master volgen kunnen in aanmerking komen voor een
studentstage. De stage duurt in beginsel twee maanden en je wordt begeleid
door een ervaren advocaat of (kandidaat-)notaris.

Schaap Advocaten Notarissen

Parklaan 17, Postbus 23052, 3001 KB Rotterdam
T 010 277 03 00

www.schaap.eu

SCHAAP
Schaap Advocaten Notarissen is een
middelgroot, onafhankelijk kantoor van
advocaten en notarissen, gespecialiseerd
in Ondernemings- en Vastgoedrecht.
We leveren kwalitatief zeer hoogwaardige
diensten aan gerenommeerde nationale
en internationale ondernemingen.
We zitten al ruim een eeuw in Rotterdam,
en dat laat natuurlijk z’n sporen na:
we zijn betrokken en flexibel, efficiënt
en resultaatgericht, open en informeel.
En we willen plezier hebben in ons werk.

WANNEER: WOENSDAG 12 JUNI 2019
WAAR: PARKLAAN 17, ROTTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 65
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 15
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 2
VERHOUDING MAN/VROUW: 40/60

Schaap is volledig onafhankelijk, en die
onafhankelijkheid koesteren we. We zijn
aangesloten bij het PLG International
Lawyersnetwerk en First Law International.

CR - OR - S/BR - IR - NR

ALGEMEEN

MEER WETEN?

Schaap is een middelgroot kantoor met zo’n veertig advocaten en (kandidaat-)notarissen. Door onze omvang bieden we
juridische topkwaliteit met een grote persoonlijke betrokkenheid en flexibiliteit.

Postadres
Schaap Advocaten Notarissen
t.a.v. Johan Hazelhof
Postbus 23052
3001 KB Rotterdam

Resultaatgericht, ondernemend, efficiënt en door en door
Rotterdams. Al meer dan 110 jaar zet Schaap zich in voor een
grote kring van gerenommeerde nationale en internationale
ondernemingen. Dankzij onze diepgaande specialisatie in
Ondernemings- en Vastgoedrecht kunnen we daarbij van
grote toegevoegde waarde zijn.

Contact
Johan Hazelhof (recruiter)
Telefoon: 010 27 70 379
hazelhof@schaap.eu
www.schaap.eu

STAGE/SOLLICITEREN

Lees ‘De aa’s van Schaap’ en ‘Over Schaap’ op onze website,
dan weet je waar we voor staan. Van sollicitanten vragen
we nogal wat. Maar als je ‘erin komt’, staat er veel tegenover.
Zonder meer goede arbeidsvoorwaarden, alle ruimte om je te
ontwikkelen, werkelijk gelijke kansen voor iedereen, werk dat
voldoening geeft en een prima balans tussen werk en privé.
Plus een jonge, dynamische ploeg collega’s. We zijn altijd op
zoek naar mensen die willen werken aan ons en hun eigen
succes. Dus ook als er geen vacature is nodigen we je van
harte uit om te solliciteren.
Wij streven er naar om de sollicitatieperiode binnen vier
weken af te ronden. Bij gebleken geschiktheid vinden er twee
gesprekken met telkens verschillende advocaten of (kandidaat-)notarissen plaats en is er tevens een kennismakingsgesprek met leden van de praktijkgroep.
Bij Schaap is er veel aandacht voor de begeleiding, opleiding
en ontwikkeling. Binnen onze praktijkgroepen zijn er ervaren
medewerkers die als vaste opleider fungeren. Naast de
dagelijkse bijeenkomsten van werkgroepen, waarin onder
meer actuele rechtspraak wordt besproken, zijn er regelmatig
cursussen en lezingen. Binnen de eerste drie jaren van de
opleiding is er gelegenheid om in meerdere rechtsgebieden
te werken met de mogelijkheid tot verdieping in een specifiek
rechtsgebied.

Derdejaars bachelorstudenten en studenten die een master
volgen kunnen in aanmerking komen voor een studentstage.
De stage duurt in beginsel twee maanden en je wordt
begeleid door een ervaren advocaat of (kandidaat-)notaris.

STEP IN-HOUSEDAGEN

Op woensdag 12 juni word je om 10.00 uur op ons kantoor
verwacht. Na de introductie volgt een nadere kennismaking,
waarbij je met diverse advocaten en kandidaat-notarissen
spreekt. Zij vertellen onder meer hoe het is om bij Schaap
te werken, hoe de sollicitatieprocedure verloopt en wat een
studentstage inhoudt. Na de lunch wordt in werkgroepen
en onder begeleiding van advocaten en kandidaat-notarissen
een casus behandeld. Na de evaluatie van de casus is er een
rondleiding door ons kantoorpand.
De dag wordt afgesloten met een borrel.
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VAN DOORNE
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.

ALGEMEEN

Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands
kantoor. Met circa 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.

STAGE/SOLLICITEREN

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.

WANNEER: DONDERDAG 9 MEI 2019
WAAR: JACHTHAVENWEG 121, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 2
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 300
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 60
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 20
VERHOUDING MAN/VROUW: 50/50

CR - OR - S/BR - SR - ER - IR - FR - NR - IE
MEER WETEN?
Contact
Jet Krijger (Recruiter)
Telefoon: 020 6789 338
krijger@vandoorne.com
www.vandoorne.com
Postadres
Van Doorne
t.a.v. Jet Krijger
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam

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. Kijk voor de 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. We gaan aan de slag met zowel
inhoud als vorm. We zullen ons verdiepen in controversiële
onderwerpen in de advocatuur. Als afsluiting drinken we een
borrel in ‘t Pleithuys. Tot dan!
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WLADIMIROFF
Ons kantoor is als advocatenkantoor uniek.
Het is een boutique kantoor dat behoort
tot de absolute top van de Nederlandse
advocatuur, gespecialiseerd in financieel,
economisch en fiscaal sanctierecht.
Wladimiroff Advocaten legt zich sinds 1976
toe op deze vaak complexe rechtsgebieden.
Wij worden gezien als een geduchte tegenstander voor de toezichthoudende en handhavende autoriteiten. Wij onderscheiden ons
niet alleen door onze specialistische vakkennis, maar ook door bevlogenheid, creativiteit
en passie voor het advocatenberoep.

WANNEER: DONDERDAG 25 APRIL 2019
WAAR: ALEXANDERSTRAAT 21, DEN HAAG

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: 1
AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1
AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 20
AANTAL STUDENT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 12
AANTAL ADVOCAAT - STAGIAIRE PLAATSEN PER JAAR: 2
VERHOUDING MAN/VROUW: 45/55

ALGEMEEN

Vanuit Den Haag werkt het team van 14 advocaten en een
paralegal van Wladimiroff aan zaken op alle gebieden van het
sanctierecht. Of het nu gaat om (internationale) corruptie-of
fraude-onderzoeken door het openbaar ministerie, complexe
fiscale (straf )zaken, handhaving door de ACM, onderzoeken
naar milieuovertredingen of sanctie wet- en regelgeving
Wladimiroff advocaten heeft specialisten op al deze vlakken
in huis. Onze reputatie is wijdverspreid en dus weten cliënten,
particulieren, overheden, corporates uit binnen- en buitenland
ons goed te vinden. Het deskundige en discrete optreden van
onze advocaten wordt gewaardeerd.

STAGE/SOLLICITEREN

Werken bij Wladimiroff Advocaten
Werken bij Wladimiroff Advocaten is nooit saai. Onze advocaatstagiaires werken niet alleen mee aan grote straf- en fiscale
zaken, maar zij behandelen ook zelfstandig (commune)
strafzaken, waardoor zij ook regelmatig op het politiebureau
en de rechtbank zijn te vinden. Bij ons ontwikkel je je niet
alleen juridisch inhoudelijk, maar is er ook veel aandacht voor
de strategische kant van het vak. Naast de inhoud is sfeer
minstens zo belangrijk voor ons. De sfeer is informeel en niethiërarchisch. Wij vinden het belangrijk om jezelf te kunnen zijn
binnen kantoor, omdat wij denken dat je alleen dan het beste
uit jezelf kunt halen als advocaat.

SR - FR
MEER WETEN?

Contact
Denise Zuurveld (Team Assistant)
Telefoon: +31 70 416 66 16
d.zuurveld@wlaws.com
www.wlaws.com
Postadres
Wladimiroff Advocaten
t.a.v. D. Zuurveld
Postbus 93102
2509 AC Den Haag

Tijdens de stage ontvang je een marktconforme stagevergoeding. Daarnaast worden de reiskosten vergoed.

Solliciteren
Wij maken graag kennis met talentvolle en gedreven juristen
die de ambitie hebben zich in het sanc-tierecht te bekwamen.
Regelmatig komt er een functie als paralegal beschikbaar
met doorgroeimoge-lijkheden tot advocaat-stagiaire.
Onze sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes
en een assessment.

Koffiedates
Ben je nieuwsgierig naar Wladimiroff Advocaten en wil je op
een informele wijze komen kennismaken op ons kantoor?
Mail ons dan voor een koffiedate. Onze advocaten vertellen
dan graag meer over het werken in de sanctierecht-advocatuur
en beantwoorden al je vragen.

Student-stage
Ben je in de eindfase van je studie en ben je benieuwd
naar de praktijk? Wij bieden gemotiveerde en enthousiaste
studenten de mogelijkheid van een student-stage.
Deze stage duurt in principe twee maanden. Tijdens de stage
kom in je aanraking met vele facetten van de (sanctierecht
en/of fiscale) advocatuur. Daarnaast krijg je de kans om met
alle advocaten mee te lopen om zodoende een breed beeld
van de advocatuur te krijgen. Naast o.a. het analyseren van
interessante dossiers, het doen van jurisprudentie onderzoek,
en het schrijven van notities, zul je meelopen met piketdiensten
en besprekingen en zittingen bijwonen. Uiteraard wordt er
ook regelmatig geborreld.

Wil jij ook in een klein team aan grote zaken werken?
Kom dan kennismaken. Tijdens de STEP In-housedag ga je
onder begeleiding van onze advocaten in teams een casus
bepleiten. De dag eindigt met een borrel en diner. Wij kijken
er naar uit jou te ontmoeten!

STEP IN-HOUSEDAGEN

STEP Magazine / 69

Dé site voor en door de
ambitieuze rechtenstudent
Bezoek mr-studenten.nl en abonneer je
op de wekelijkse nieuwsbrief
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Jouw voorbereiding op
de STEP In-housedagen
Als je gaat solliciteren, wil je zoveel mogelijk te weten komen over de organisatie. Qompas
helpt jou hierbij met uitgebreide bedrijfsprofielen op het online platform Qompas CarrièreStart
(carrierestart.qompas.nl). 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. De STEP In-housedagen geven je de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij
potentiële werkgevers. Hoe bereid je jezelf optimaal voor op een STEP In-housedag?

Voorbereiding

Het bezoeken van een In-housedag is de ideale
voorbereiding als je een stage of afstudeerplaats
zoekt óf ter oriëntatie voor eventuele sollicitaties.
Juist omdat de dag op locatie -in house- wordt georganiseerd, krijg je veel inzicht in wie er bij een
organisatie werken en wat de bedrijfscultuur is.
Bereid je 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 de STEP In-housedagen, want het is een
uitgelezen kans om de sfeer te proeven, jezelf te
profileren of te netwerken.

Doel: sfeer proeven

Wil je diverse bedrijven met elkaar vergelijken of
je motivatie voor een bedrijf van jouw voorkeur
beter 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 je vragen aan alle aanwezige personen. Toon aan dat
je goede netwerkcapaciteiten 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.

Let op:

Bij de inschrijfprocedure van de STEP In-housedagen is er de mogelijkheid om de
Qompas SollicitatieGids ’18-’19 aan te vragen. Hier vind je nog veel meer tips & tricks
van Qompas om jouw succes op de arbeidsmarkt te vergroten.

Surrounded by Talent

Stap 6

Gratis cv-check

Stuur een mail naar campus@qompas.nl
met als onderwerp ‘gratis cv-check’
en ontvang jouw cv met tips en tricks terug

carrièrestart.qompas.nl
Surrounded by Talent
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Kickstart your career!
Careerstarter online training

Bereid je voor op je e-assessment via
Careerstarter.nl
Voor de verschillende e-assessments wordt gewerkt met lesmodules. Een module bestaat
uit een tekst met uitleg over het soort vraag, gevolgd door een strategie voor het snel en
goed oplossen van dat type vraag. Daarna kan je aan de slag met enkele sets met vragen.
Na elke set met vragen zie je je score, en kan je de goede en foute antwoorden doorlopen.
Zodoende leer je van je fouten. Elke set kan je meerdere keren maken. Na het afronden zie
je ook je scores uit het verleden, en je beste score tot nu toe.

Overzichtelijke lay-out van de beschikbare lesmodules
waar je toegang toe hebt, met de reeds behaalde scores.

Voorbeeldvraag binnen hoofdstuk 2 van de lesmodule
‘figuurreeksen’.

Voor meer informatie ga je naar www.careerstarter.nl

STEP AGENDA

STICHTING
STUDENT
EN PRAKTIJK

APRIL 2019
MA 15 APRIL WORKSHOP CAREERSTARTER

AMSTERDAM

MA 15 APRIL WORKSHOP QOMPAS

AMSTERDAM

DI

AMSTERDAM

23 APRIL BAKER MCKENZIE

DO 25 APRIL WLADIMIROFF
VR

26 APRIL LOYENS & LOEFF

DEN HAAG
ROTTERDAM

MEI 2019
WO 1 MEI

NORTON ROSE FULBRIGHT

AMSTERDAM

VR

3 MEI

LEXENCE

AMSTERDAM

DI

7 MEI

BRINKHOF

AMSTERDAM

DO 9 MEI

VAN DOORNE

AMSTERDAM

VR

AKD

ROTTERDAM

WO 15 MEI

HOGAN LOVELLS

AMSTERDAM

DO 16 MEI

LA GRO GEELKERKEN

VR

DENTONS BOEKEL

AMSTERDAM

WO 29 MEI

HVG LAW

AMSTERDAM

DO 30 MEI

KENNEDY VAN DER LAAN

AMSTERDAM

10 MEI

24 MEI

DEN HAAG

JUNI 2019
WO 5 JUNI

BARENTSKRANS

DO 6 JUNI

LINKLATERS

AMSTERDAM

VR

HOUTHOFF

AMSTERDAM

WO 12 JUNI

SCHAAP

ROTTERDAM

DO 13 JUNI

CLIFFORD CHANCE

AMSTERDAM

VR

7 JUNI

14 JUNI DLA PIPER

DO 20 JUNI GREENBERG TRAURIG
VR

21 JUNI

EKELMANS & MEIJER

VR

28 JUNI DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

DEN HAAG

AMSTERDAM
AMSTERDAM
DEN HAAG
AMSTERDAM

Stichting Student en Praktijk is een studentenorganisatie die al ruim 35 jaar In-housedagen voor
laatstejaars academici organiseert bij succesvolle
advocatenkantoren, gerenommeerde bedrijven
en topmultinationals.
Het is voor studenten geheel kosteloos om deel te
nemen aan een STEP In-housedag!
Tijdens de STEP In-housedagen maak je door
middel van presentaties, cases, borrels en tal
van andere leuke activiteiten op intensieve maar
laagdrempelige wijze kennis met het kantoor of
bedrijf. Een ideale voorbereiding als je een stage
of afstudeerplaats zoekt of ter oriëntatie op
eventuele sollicitaties.
De STEP In-housedagen worden jaarlijks
georganiseerd in twee cycli. De voorjaarscyclus
vindt plaats in de maanden april, mei en juni 2019.
Je kunt je hier t/m 7 april voor inschrijven.

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

STEP WORKSHOPS
MELD JE
SNEL AAN!
Ook deze cyclus biedt STEP weer workshops aan
in samenwerking met Qompas en Careerstarter.
De actieve STEP workshops vormen de ultieme
voorbereiding voor het tegemoet gaan van je carrière.
De workshops bieden onder meer een inzicht in
mogelijke sollicitatieprocedures en methodes en
tips & tricks voor verschillende capaciteitentesten.
Beide workshops vinden plaats op 15 april 2019 in
Amsterdam. Deelname is geheel kosteloos!

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP
WWW.STEPWEB.NL

