
Stageplek Ligo  
 

Wil je met een tof team, ondernemers helpen hun business succesvol te 
runnen? Vind je het een uitdaging om commerciële skills te ontwikkelen als 
rechtenstudent door veel contact te hebben met klanten en advocaten? Ben je 
geïnteresseerd om meer te leren over innovatie in de juridische markt? En wil 
jij graag een leuke, flexibele bijbaan die goed te combineren is met je studie? 
Is jouw antwoord op deze vragen “ja”? Dan wil het Ligo-team met jou aan de 
slag! Kom ons team versterken!  
 
Ligo!  
Ligo is een snelgroeiende legal tech startup die op een innovatieve manier 
‘legal’ makkelijk, snel en betaalbaar maakt voor ondernemers. Met onze 
technologie zorgen we ervoor dat elke ondernemer onbeperkt gebruik kan 
maken van betaalbare juridische diensten. Een bedrijf oprichten, een contract 
op maat maken, bellen voor advies van topadvocaten, handige workflows om 
“legal jobs to be done” te tackelen, het kan allemaal vanuit je Ligo dashboard 
met een ‘all you can eat’ membership. Het team van Ligo groeit snel en we 
bieden jou een unieke kans om als stagiair deel te nemen aan dit mooie 
avontuur in de legal tech markt. Je zal brede ervaring op doen en meebouwen 
aan een leading platform dat een hele industrie gaat domineren.Waar worden 
wij blij van?  Ben jij een aanpakker, proactief, werk je zelfstandig, kan je tegen 
hectiek, wil jij je opgedane kennis in de praktijk toepassen, en ben je super 
enthousiast om bij Ligo aan de slag te gaan? Dan zijn wij misschien wel een 
hele goede match!  
 
Wat ga jij bij ons doen?  
Contact onderhouden met onze klanten en aangesloten advocaten en 
notarissen; Klanten informeren over de diensten van Ligo via de telefoon, chat 
& email; Klanten online begeleiden bij bijvoorbeeld het oprichten van een BV 
of stichting; Klanten adviseren over contracten en andere juridische 
vraagstukken; Schrijven van juridische blog berichten, content over uitleg van 
contracten en notariële diensten; Social media.  
Verder vind je het niet vervelend om in hartje centrum Amsterdam te werken 
(we zitten op de Stadhouderskade). Ten slotte geef je graag een highfive om 
successen te vieren.  
 
Wat bieden we jou?  
 Een super enthousiast team met jonge mensen; Mogelijkheid tot ervaring op 
doen bij een leading B2B platform dat een hele industrie gaat domineren; Een 
topwerksfeer, waarin werken in teamverband en informaliteit centraal staat; 
Een omgeving waarin je in korte tijd enorm snel zal leren; Friday drinks!  
 
 
 



Lijkt dit je wat?  
Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar beaudine@ligo.nl. Voor vragen 
kan je contact opnemen met Beaudine den Dunnen op telefoonnummer 020-
3031043. 
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