
 

Student-stage bij De Clercq Advocaten Notariaat 

Ben jij op zoek naar een uitdagende studentstage en zit je in de laatste fase van je bachelor 
of volg je een master? Solliciteer dan bij De Clercq! Wij bieden studenten de mogelijkheid om 
twee maanden stage te lopen op de secties Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen of IE, 
ICT & Privacy.  

Tijdens je stage word je begeleid door een ervaren advocaat of paralegal en maak je de 
dagelijkse praktijk van dichtbij mee. We betrekken je zoveel mogelijk bij lopende zaken. Je 
mag alle relevante dossiers inzien, woont besprekingen bij en gaat –indien mogelijk- mee 
naar zittingen. Daarnaast ondersteun je onze advocaten, bijvoorbeeld met het voorbereiden 
van notities, correspondentie, lezingen en adviezen. Zo maak je écht deel uit van ons team.  

Ook word je ingezet voor onderzoek. Dat kan onderzoek in een lopende zaak zijn, maar ook 
literatuur- en jurisprudentieonderzoek als voorbereiding op het schrijven van publicaties. 
Mogelijk zullen we je vragen om ook zélf artikelen te schrijven en te laten zien wat je in je 
hebt. Wordt een artikel dat jij hebt geschreven of waaraan je hebt meegewerkt gepubliceerd, 
dan word je uiteraard als (co-)auteur vermeld. 

Dit verwacht De Clercq van je 

 Passie voor de advocatuur; 
 Een onderscheidend cv en een mooie cijferlijst; 
 Een proactieve houding, een open blik op de wereld om je heen en de moed om je 

comfortzone te verlaten; 
 Een collegiale en sociale instelling; 
 Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands. Engels is een pré. 

Dit heeft De Clercq je te bieden 

 Een uitdagende stageplek in Leiden, op een kantoor dat prima bereikbaar is per fiets, 
openbaar vervoer en auto; 

 Praktijkervaring met mooie klanten en interessante zaken; 
 Ruimte aan diversiteit en eigenheid; 
 Informele, collegiale omgangsvormen; 
 Een stagevergoeding van € 500,-- bruto op basis van 40 uur per week. 
 Vergoeding van je reiskosten als je meer dan 10 km van kantoor woont en voor zover 

deze niet worden gedekt door je studentenreisproduct. 

Wil jij stage lopen bij De Clercq? 

Mail dan je sollicitatiebrief met overtuigende motivatie, je cv, cijferlijst en – indien van 
toepassing – eerdere stagebeoordelingen naar Annemarie van Egmond (HRM- en 
beleidsmedewerker) via werkenbij@declercq.com. Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Neem dan telefonisch contact met Annemarie op via 071-5815443. 
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