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

 

Vacature vrijwillig juridisch adviseur        

 
 
Over ons  
De stichting de Haagse Wetswinkel voorziet de sociaal-economisch zwakkere burgers van Den Haag en omstreken 
van vrijblijvend juridisch advies. Dit doet zij door inloopspreekuren te houden op diverse locaties binnen Den Haag. 
Omdat de juridische vragen/geschillen die aan ons worden voorgelegd inhoudelijk zeer uiteenlopen verlenen wij 
juridisch advies over een ruim aantal rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, huurrecht en het consumentenrecht. 
Rechtsgebieden die niet met onze doelgroep te maken hebben, die een specialisatie vereisen en die niet in de 
reguliere bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid verdiepend aan bod komen, zoals het ondernemingsrecht en het 
vreemdelingenrecht, behandelen wij niet.  
 
Wat bieden wij  
Door aan de slag te gaan als vrijwillig juridisch adviseur bij onze organisatie kun je niet twee, maar drie vliegen in 
één klap slaan. Je kunt namelijk juridische werkervaring opdoen, je inzetten voor de maatschappij en je 
(professionele) netwerk verbreden.  
 
Je leert hoe je het best met cliënten kunt omgaan en hoe je in een kort tijdsbestek tot de kern van een juridisch 
probleem kunt komen. Hierbij word je niet alleen intern ondersteund, maar ook extern door overleg te plegen met 
diverse specialisten. Naast het opdoen van juridische werkervaring bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid 
om deel te nemen aan scholingen en kantoorbezoeken van onder andere advocaten en rechtsinstanties. Zo kun je, 
naast het verbreden van je netwerk, de sfeer en werkzaamheden in de beroepspraktijk beproeven en natuurlijk je 
kennis verbreden. Voor de studenten die, naast al het juridische, ook organisatorische ervaring willen opdoen 
bieden wij voldoende mogelijkheden. Zo kun je binnen de organisatie, al dan niet in een commissie, je niet alleen 
inzetten voor projecten en activiteiten, maar kun je ook een bestuursfunctie vervullen.  
 
Een gezellige en informele interne sfeer kan zeker niet ontbreken binnen onze organisatie. Met regelmaat 
organiseren wij daarom ook borrels en uitjes voor onze medewerkers. Werken bij onze organisatie is kortgezegd 
een gezellige en onvergetelijke ervaring die een verrijking vormt voor je opleiding tot jurist.  
 
Wat vragen wij  
Wij zijn op zoek naar WO-studenten Rechtsgeleerdheid die, door middel van vrijwillige inzet voor de maatschappij, 
graag praktijkervaring willen opdoen. Om als juridisch adviseur bij ons aan de slag te kunnen gaan dien je wel aan 
een aantal voorwaarden te voldoen. Je dient namelijk:  

- Rechtsgeleerdheid te studeren aan een universiteit in Nederland en je propedeusediploma behaald te 
hebben; 

- bereid te zijn om voor minimaal een jaar beschikbaar te zijn voor onze organisatie;  

- over doorzettingsvermogen te beschikken en enthousiast te zijn om tot de kern van een juridisch 
probleem te komen;  

- leergierig te zijn en oog voor de cliënt te hebben; 

- te beschikken over (zeer) goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;  

 
Sollicitatieprocedure  
Ben jij dé student(e) die wij zoeken, wacht dan niet langer en solliciteer! Stuur je motivatiebrief samen met je CV en 

cijferlijst naar werving@haagsewetswinkel.nl. Binnen een week laat de personeelsvoorzitter je weten of je wordt 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  


