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Vacature: juridisch adviseur op vrijwillige basis (Fiscale afdeling) 

 
 
 
De Stichting Juridisch Adviesbureau Rechtswinkel Alphen aan den Rijn, opgericht in 
1986, is een adviesbureau dat gratis juridisch advies verstrekt. Bij de Rechtswinkel 
werken op vrijwillige basis enthousiaste rechtenstudenten en reeds afgestudeerde 
juristen. In het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn houden wij elke dinsdag-, 
woensdag-, en donderdagavond spreekavond van 19:00 - 21:00 uur. Op deze wijze 
proberen wij de positie van de sociaal economisch kwetsbare groepen te verbeteren. 
 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers die hun kennis in de praktijk willen 
brengen. Ben jij een ambitieuze rechtenstudent, in het bezit van je propedeuse en wil 
jij praktijkervaring opdoen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
 
Onze Fiscale afdeling is elke dinsdagavond geopend. Tijdens de spreekavond helpen 
wij cliënten met Belastingrechtelijke vraagstukken en o.a. invullen van aangifte 
formulieren. 
 
 
Wat bieden wij: 

- de mogelijkheid om jouw theoretische kennis in de praktijk te brengen; 
- de kans om professioneel met cliënten leren om te gaan; 
- ervaring opdoen in verschillende rechtsgebieden; 
- een ambitieus, gezellig jong team; 
- werken in een uitstekende locatie op loopafstand van het station; 
- leuke en leerzame trainingen en kantoorbezoeken. 

 
 
Wat willen wij: 

- je bent minimaal in het bezit van je propedeuse; 
- je bent zeer gemotiveerd; 
- je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
- je hebt empathisch vermogen en bent servicegericht; 
- je vindt het leuk om samen te werken; 
- en je bent minimaal een jaar één avond per week beschikbaar; 
- ervaring met het invullen van belastingaangiftes is een pré. 

 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan contact met ons op. 
 
Ga naar onze website www.rechtswinkelalphen.nl en vul het sollicitatieformulier in 
Of stuur een mail naar info@rechtswinkelalphen.nl met jouw CV, motivatiebrief en 
cijferlijst(en). 
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