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Stichting Rechtopjerecht is op zoek naar nieuw juridisch talent 
Ben jij een ambitieuze rechtenstudent die niet kan wachten om je juridische kennis in te zetten 
in de praktijk en ervaring op te doen? Solliciteer dan naar de functie van juridisch adviseur bij 
Stichting Rechtopjerecht. Onze snel groeiende stichting is altijd op zoek naar enthousiaste 
universitaire rechtenstudenten. 
 
Over RechtopjeRecht 
Stichting Rechtopjerecht heeft als doel om rechtzoekende personen te voorzien van kosteloos 
juridisch advies op maat. Ons team bestaat uit ruim 50 enthousiaste universitaire 
rechtenstudenten, afkomstig van verschillende Nederlandse universiteiten en heeft sinds 2006 
al meer dan 20.000 personen voorzien van juridisch advies.  
 
De functie  
Als teamlid van Rechtopjerecht beantwoord je wekelijks twee vragen van personen met een 
juridisch probleem. Je advies wordt door een ervaren teamleider van commentaar voorzien en 
vervolgens opgestuurd naar de vraagsteller. Als vrijwilliger bij Rechtopjerecht krijg je de kans 
om je juridische kennis in de praktijk te brengen, kom je in aanraking met diverse 
rechtsgebieden en werk je samen met andere enthousiaste rechtenstudenten. Bovendien kies je 
zelf waar en wanneer je werkt en kun je eventueel doorstromen naar de functie van 
teamleider.  
 
Bieden wij 
Naast de kennis en ervaring die je als vrijwilliger opdoet tijdens het schrijven van adviezen, 
organiseren we als stichting jaarlijks een aantal activiteiten. Zo bezoeken wij 
(advocaten)kantoren en worden er geregeld borrels en diners georganiseerd. Bovendien krijg 
je na een jaar werken als juridisch vrijwilliger een gewaarmerkt certificaat. 
 
Dus ben jij: 

• Een ambitieuze rechtenstudent die graag praktijkervaring wil opdoen; 
• In het bezit van je propedeuse Nederlands, fiscaal of notarieel recht; 
• Geïnteresseerd om ons team te versterken? 

 
Stuur dan je motivatie, CV en cijferlijst naar personeel@rechtopjerecht.nl of kijk op 
www.rechtopjerecht.nl voor meer informatie over de vacature. 


