
 

 

Student-stagiaires (universitair) m/v 

Student-stage saai? Nee hoor! 

RWV Advocaten is een middelgroot kantoor met een geschiedenis van meer dan 125 jaar. Wij leveren full 
service juridische dienstverlening aan ondernemers en particulieren, met name in de regio Zuid-Holland. 

Internationaal hebben we ons eigen netwerk van advocaten opgebouwd en werken we ook nauw samen met de 
advocaten uit het Eurojuris netwerk. 

Onze mensen zijn uitstekend opgeleid en vullen elkaar in kennis, ervaring en leeftijd prima aan. Zij scholen zich 
voortdurend bij volgens de nieuwste inzichten. De ambities en verwachtingen bij onze cliënten en onze 
medewerkers  zijn hoog. We zijn gedreven. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook tijd voor ontspanning. De 
cultuur is informeel en collegiaal en kenmerkt zich als no-nonsense. Samenwerken, intern in een team van 
specialisten en extern met andere adviseurs, is voor ons een voorwaarde om kwaliteit te leveren. De belangen 
van onze cliënten staan altijd voorop. 

RWV Advocaten heeft gedurende het collegejaar regelmatig ruimte voor universitaire studenten voor het lopen 
van een stage op kantoor. De stage biedt aan de student de mogelijkheid voor een intensieve oriëntatie op een 
mogelijke baan in de advocatuur en voor het opdoen van een eerste ervaring in de praktijk. Voor RWV 
Advocaten betekent de stage een informele kennismaking met de student die wellicht na de stage een plaats 
binnen het kantoor als advocaat ambieert. Het verdient aanbeveling tijdig te solliciteren gelet op het aantal 
aanmeldingen. 

Wij zijn er trots op dat veel van de advocaten die bij RWV werken hun carrière begonnen zijn met een 
studentstage bij ons kantoor. 

Wij vragen 

 Bovengemiddelde studieresultaten; 

 Heldere memo's met een haarscherpe juridische analyse; 

 Stressbestendigheid; 

 Inlevingsvermogen. 

Wij bieden 

RWV biedt studenten in de Bachelor- en Masterfase van hun rechtenstudie de mogelijkheid gedurende 8 weken 
stage te lopen. Met andere studieverplichtingen kan gedurende de stage beperkt rekening worden gehouden. 

RWV biedt studenten: 

 bijwonen van zittingen bij rechtbanken, gerechtshoven, etc; 

 opstellen van processtukken; 

 conceptadviezen opstellen in lopende dossiers; 

 conceptbrieven opstellen aan diverse partijen (cliënten, wederpartijen en rechtbanken); 

 actieve kantoorcultuur; 

 marktconforme stagevergoeding. 

Interesse? 

Stuur een korte brief met je CV en cijferlijst naar mr. Marco Anink (m.anink@rwv.nl) of maak gebruik van het 
online sollicitatieformulier. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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