
 
 
TeekensKarstens advocaten notarissen 
Voor onze vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn zijn wij op zoek naar  

ambitieuze student-stagiair(e)s advocatuur 

TK biedt ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten vanaf het derde jaar van de studie de mogelijkheid 
stage te lopen. De stage duurt 8 weken, maar er kunnen alternatieve afspraken worden gemaakt over invulling 
en tijdsbesteding. Je deelt een kamer met een advocaat en draait volledig mee binnen de diverse 
expertiseteams.  
Je wordt betrokken bij de behandeling van dossiers, het uitzoeken van juridische vraagstukken en het geven van 
advies. Het is een uitdaging om mee te denken over de beste oplossing voor de cliënt. Je woont zittingen en 
besprekingen bij.  
De stage kenmerkt zich door een behoorlijke mate van zelfstandigheid gecombineerd met support waar nodig. 
Je wordt begeleid en ontvangt feedback van een ervaren advocaat. Binnen de teamgedreven cultuur van TK 
met veel ruimte voor eigen initiatief, heb je ook als student-stagiair(e) alle mogelijkheden om te groeien en in 
de praktijk zichtbaar te worden. Tijdens de stage is er genoeg tijd om de mensen van TK te leren kennen tijdens 
lunches, borrels in de kantoorbar, in house cursussen en team- en sectoroverleggen. Je kunt ook mee naar 
(Jonge Balie)borrels of netwerkbijeenkomsten.  
 
Over TeekensKarstens 
TK heeft locaties in Leiden, Alphen aan den Rijn en Amsterdam en is met meer dan  100 medewerkers 
marktleider in de regio Rijnland. Onze specialisten werken vanuit expertiseteams voor bedrijven en instellingen 
in Nederland en daarbuiten, waarbij TK zich met name richt op de sectoren Handel & Industrie,  Onderwijs, 
Retail & Hospitality, Vastgoed, Zorg en Technologie, Informatie & Communicatie 
TK biedt uitdagend werk in een prettige en ongecompliceerde werksfeer met veel ruimte voor eigen initiatief. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Je ontvangt een stagevergoeding van € 400,00 bruto per maand op fulltime basis. 
 
Interesse? 
Ben je ondernemend en geïnteresseerd in het vak van advocaat, dan kan een stageperiode bij TK voor jou een 
leerzame en leuke tijd zijn. Heb je interesse stuur je motivatie, CV en cijferlijst naar Henny Ören  (advocatuur), 
E studentstage@TK.nl T 071-535 80 00. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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