
Meewerkstage Rechtsbijstand 

Ben je een ondernemende en nieuwsgierige student Rechten of Rechtsgeleerdheid? 
Ben je klantgericht en wil je graag ervaring opdoen bij een 
Rechtsbijstandsverzekeraar? Dan is deze stage misschien wel iets voor jou! 

De functie 

Als stagiair(e) rechtsbijstand heb je een ondersteunende rol voor de rechtsbijstand 
adviseurs. Je begint met het invoeren van nieuwe zaken in het systeem en het 
zelfstandig beoordelen of een verzoek om rechtshulp is verzekerd. Daarnaast 
behandel je eenvoudige juridische zaken op het gebied van verkeersrecht, 
letselschaderecht en/of consumentenrecht. We geven je direct veel vrijheid en 
vertrouwen, maar je wordt uiteraard goed begeleid. Je wordt gekoppeld aan een 
ervaren Rechtsbijstand adviseur. Hij of zij zal jou gedurende je stageperiode 
begeleiden. Je voert ook telefoongesprekken met klanten en tegenpartijen. 

Je wordt gekoppeld aan een ervaren Rechtsbijstand adviseur. Hij of zij zal jou  

Het profiel 

Je bent ondernemend, houdt van aanpakken en haalt veel plezier uit het helpen van 
mensen en het oplossen van problemen. Je vindt het voeren van gespreken met 
klanten en tegenpartijen interessant en je ziet dit als een mooie uitdaging. Je maakt 
makkelijk contact, hebt een stevige persoonlijkheid en spreekt en schrijft gemakkelijk 
en professioneel.  

Daarnaast breng je het volgende mee: 

 Je zit in het 3e of 4e jaar van je studie hbo Rechten of academische studie 
Rechtsgeleerdheid; 

 Je bent minimaal 3 dagen (wo) / 4 dagen (hbo) per week beschikbaar; 

 Je hebt bij voorkeur al relevante werk- of stage ervaring opgedaan. 

Het verrichten van een (klein) onderzoek kan deel uitmaken van de stage. Het 
grootste deel van de stage staat echter in het teken van meehelpen en behandelen 
van dossiers.  

Extra informatie 
Er zijn jaarlijks twee startmomenten: 1 februari en 1 september. We hebben ruimte 
voor vier stagiaires, waarvan maximaal één afstudeerstagiaire.   

Wie zijn wij? 

Klaverblad Verzekeringen is een middelgrote verzekeraar met ongeveer 450 
medewerkers. Wij volgen al sinds 1850 onze eigen koers. Dit doen we door gewoon 



    

goede verzekeringen te bieden voor particulieren en ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf.  

De afdeling 

De afdeling Rechtsbijstand bestaat uit ruim 40 medewerkers en verzorgt de rechtshulp 
voor klanten van Klaverblad Verzekeringen met een rechtsbijstandverzekering. 
Rechtshulp wordt verleend aan zowel particulieren als bedrijven, voornamelijk op de 
rechtsgebieden verbintenissenrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en 
bestuursrecht. 

Het aanbod 

Klaverblad is een gezond, stabiel bedrijf met een prettige, informele werksfeer.  
We bieden voor hbo-ers een stagevergoeding van € 350,- en voor wo-ers € 
450,-. Ook krijg je iedere dag een uitgebreide gezonde gratis lunch.  
 
Betrouwbaarheidstoetsing 

Klaverblad Verzekeringen draagt zorg voor integriteit. Daarom maakt een 
betrouwbaarheidstoetsing deel uit van de selectieprocedure. Als je bij ons in dienst 
treedt, moet je de ‘eed of belofte in de financiële sector’ afleggen.  

Informatie en reactie 

Herken je jezelf in de vacature en zie jij jezelf werken bij Klaverblad? We zien dit 
graag terug in je cv en een motivatie. Stuur deze naar solliciteren@klaverblad.nl. Heb 
je nog vragen? Bel onze recruiter, Manouk Essen, op 079 - 3 204 746 of stuur een e-
mail.  

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs.  

 

 

 


