
 

 

Student-stagiair (m/v) 

met doorgroeimogelijkheden 

 

De la Parra Advocaten heeft (per direct) plaats voor een student-stagiair 

(m/v) met aantoonbare affiniteit voor het civiele (proces)recht. 

 

De functie 

De student-stagiair verricht alle voorkomende werkzaamheden op het 

advocatenkantoor. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het 

voorbereiden van dossiers en zittingen, het ontvangen van cliënten, het 

maken van juridische analyses en het opstellen van processtukken. Bij 

gebleken geschiktheid kan de functie worden voortgezet in de vorm van 

juridisch medewerker en zijn er goede doorgroeimogelijkheden. De 

ingangsdatum van de stage vindt in overleg plaats.  

 

Functie-eisen 

In het kader van de aangeboden stage wordt in de beoogde kandidaat 

gezocht naar de volgende eigenschappen en vaardigheden: 

- derde- of vierdejaarsstudent HBO-rechten; 

- goede studieresultaten; 

- gedreven en leergierig; 

- uitstekende analytische vaardigheden; 

- uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  

- nauwkeurige werkhouding en oog voor detail; 

- minimale beschikbaarheid van vier dagen per week voor een periode 

van vijf maanden; 

- woonachtig in de buurt van Katwijk. 

 

Het kantoor 

De la Parra Advocaten is opgericht in 2011 en bestaat uit gedreven en 

dynamische advocaten. Het kantoor adviseert en procedeert op het gebied 



 

 

van arbeidsrecht, (civiel) procesrecht, strafrecht, sociaal zekerheidsrecht, 

ondernemingsrecht en ICT-recht. 

 

De la Parra Advocaten staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening 

op juridisch gebied. De aanwezige advocaten hebben allen voltooid (of 

volgen thans) een specialisatieopleiding op één of meerdere van de 

binnen kantoor gebezigde rechtsgebieden. Daarnaast worden een goede 

werksfeer en oog voor ontwikkeling van de medewerkers van groot belang 

geacht. Hieraan wordt dan ook de nodige aandacht besteed. 

 

Het advocatenkantoor is gevestigd aan de Heerenweg 1-A te Katwijk en is 

goed bereikbaar via het openbaar vervoer. 

 

Interesse? 

Uw gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. en cijferlijst kan worden toegezonden 

aan info@delaparra.nl t.a.v. de heer mr. R.L. de la Parra. 

  

Voor vragen over de vacature of de sollicitatieprocedure kan contact op worden 

genomen met Ramses de la Parra (telefoon: 071-8877961; e-mailadres: 

info@delaparra.nl). 
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