
Op zoek naar een stage waar je echt wat aan hebt? 

SWDV Advocaten zoekt ambitieuze studentstagiaires 

SWDV Advocaten met vestigingen in Hoofddorp en Haarlem benadert studentstages serieus 
en maakt ze tot onderdeel van de dagelijkse kantoorpraktijk. Daarmee streven we twee 
doelen na: aankomend talent ontdekken én bijdragen aan het opleidingskader van 
ambitieuze rechtenstudenten met belangstelling voor de advocatuur. 

Ongeveer vijf keer per jaar kunnen wij een student stagiair(e) plaatsen, voor telkens tien 
weken.  

Zoeken we jou? 

We zoeken jou als je in de eindfase van je studie bent (WO), aantoonbaar belangstelling 
hebt voor de advocatuur en als je cijfers laten zien dat je bovengemiddelde resultaten boekt. 
Als je ambitieus bent en je realiseert dat een studentstage geen vrijblijvende exercitie is, 
maar een inhoudsvolle oriëntatie. En wanneer je van je studentstage een periode wilt maken 
waar jij net zo veel aan hebt als wij. 

Zoek jij ons? 

Wij zijn een kantoor met ongeveer 40 medewerkers, waaronder ca. 20 advocaten. 
Opererend in de regio IJmond, Kennemerland, Schiphol/Haarlemmermeer, Aalsmeer, 
Bollenstreek en Amstelveen. De kwaliteit van onze dienstverlening komt tot uitdrukking in 
strategisch advies en inventieve oplossingen op basis van gespecialiseerde kennis. En in 
een gedegen behandeling van elke zaak, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Ons 
kantoor hecht veel waarde aan het delen van kennis en besteedt aan studentstages graag 
tijd en aandacht. 

Onze cliënten zijn ondernemingen, (semi)overheden en particulieren. Onze praktijkgebieden 
zijn ondernemingsrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht, onderwijsrecht, faillissementsrecht, 
vastgoedrecht en agrarisch recht (kwekersrecht, pacht). 

Hoe werkt het? 

Bij SWDV Advocaten draai je als studentstagiaire volwaardig mee op meerdere 
rechtsgebieden. Je wordt zoveel mogelijk van begin tot eind bij zaken betrokken. Van 
kennismaking met cliënt tot zitting bij rechtbank of bestuursorgaan. Daarnaast behoren 
onderzoek met betrekking tot jurisprudentie en literatuur tot jouw werkdomein, evenals het 
opstellen van processtukken. Je krijgt een serieuze begeleiding en je wordt natuurlijk 
betrokken bij sociale activiteiten zoals borrels, bij de vakinhoudelijke besprekingen en bij 
jurisprudentiebijeenkomsten.  

Hoe lang en hoeveel? 

Studentstages duren bij ons tien weken en zijn in beginsel fulltime. In overleg kan hiervan in 
beperkte mate worden afgeweken, zodat je zo nodig colleges kunt volgen of aan andere 
universitaire verplichtingen kunt voldoen. Bij een fulltime stage bedraagt de stagevergoeding 
€ 500,00 bruto per maand. 

Solliciteren? Stuur een beknopte motivatiebrief, Curriculum Vitae en een cijferlijst naar 
sthoor@swdv.nl, t.a.v. mr. S.E.H. (Suzanne) van Thoor. Je ontvangt altijd bericht of je al dan 
niet wordt uitgenodigd voor een gesprek. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen 
met Suzanne van Thoor via voornoemd e-mailadres of 023-5175125 of bekijk onze website: 
www.swdv.nl.   
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