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Simmons & Simmons is één van de grote internationale advocatenkantoren ter wereld. Met 
wereldwijd ongeveer 1800 medewerkers bedienen wij overwegend grotere ondernemingen en 

financiële instellingen. Onze kantoren zijn gevestigd in Europa, Azië en het Midden-Oosten. In 
Amsterdam werken wij in totaal met circa 130 medewerkers, onder wie 80 advocaten, 
(kandidaat)notarissen en fiscalisten.  

Ons Human Resources team (HR Manager, Senior Recruiter, Junior Recruiter en HR Assistant) is op zoek 
naar een 

Recruitment stagiaire  

(minimaal 32 uur per week) 

De stage betreft het ondersteunen van de Recruiters in de breedste zin van het woord. Jij bent  onder 
anderen actief bezig met het uitvoeren van het recruitmentbeleid, beheert onze social media kanalen en 
bedenkt hier nieuwe content voor. Je bedenkt en organiseert events en bent hierbij ook aanwezig. 
Daarnaast neem je een deel van de recruitmentadministratie voor je rekening.  

Onze toekomstige collega 

• kan zijn/haar gedachten zowel mondeling als schriftelijk helder formuleren; 

• staat stevig in zijn/haar schoenen;  

• is proactief, sociaal en nauwkeurig; 

• is creatief, vernieuwend en kan goed organiseren;  

• weet zich professioneel en discreet op te stellen; en 

• is een echte teamspeler.   

Daarnaast 

• volg je een HBO of WO-opleiding; en 

• beheers je niet alleen de Nederlandse maar ook de Engelse taal uitstekend.  

Wij bieden  

Een unieke mogelijkheid om te zien hoe een recruitmentteam in de zakelijke dienstverlening functioneert. 
Verder bieden wij een dynamische internationale werkomgeving, krijg je de kans je kennis te ontwikkelen 
op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment en ontvang je een marktconforme 

stagevergoeding en een mogelijke reiskostenvergoeding.  

Meer weten?  

Neem dan contact op met onze recruiter Claire van Raay via 020 722 2516 of claire.vanraay@simmons-
simmons.com 

Solliciteren? 

Wij ontvangen graag jouw CV, motivatiebrief, ongeschoonde cijferlijsten (bachelor en master) en 
eventuele stagebeoordelingen via ons systeem. Indien gewenst zullen wij jouw scriptie opvragen. Klik 
hieronder op "Apply" om jouw sollicitatie te starten Wij behandelen alleen sollicitaties die we via ons 

systeem ontvangen.  

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