
 
 

 

Is op zoek naar een 

 

Advocaat-stagiair insolventierecht en herstructurering 

 

 

Je wordt lid van ons insolventie- en herstructureringsteam dat bestaat uit gespecialiseerde 

advocaten die de belangen behartigen van bestuurders, banken, aandeelhouders en 

crediteuren bij alle aspecten van  vennootschappelijke en financiële herstructurering, 

(internationale) asset recovery en insolventie. Een groot aantal advocaten van het team wordt 

daarnaast regelmatig benoemd als bewindvoerder in surseances en als curator in 

faillissementen. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een kandidaat die (bijna) afgestudeerd (WO Nederlands Recht) is, aantoonbare 

affiniteit heeft met het insolventierecht en graag zijn/haar kennis wil inzetten in onze 

insolventiepraktijk. Je bent analytisch sterk en je bent een ondernemende, stevige en 

stressbestendige persoonlijkheid. Verder ben je doortastend, nauwkeurig, gestructureerd en 

besluitvaardig. Je communicatie is duidelijk maar je hebt ook oog voor de verschillende 

belangen en gaat hier diplomatiek mee om. Naast je studie heb je je verder ontwikkeld. Je 

beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal maar ook de Engelse taal ben 

je machtig. 

 

 

Wat bieden wij? 

Een hoogwaardige werkomgeving waarin je je talenten inzet voor een brede insolventie- en 

herstructureringspraktijk. Uiteraard staat hier een evenredige beloning tegenover. 

 

 

Florent 

Florent is een corporate boutique in Amsterdam. Wij staan ondernemingen en organisaties bij 

op essentiële momenten in hun bestaan bij vraagstukken die er voor hen toe doen. Wij bieden 

onze cliënten hoogwaardig juridisch advies en ondersteuning bij zaken op het gebied van 

insolventierecht & herstructureringen, banking & finance, dispute resolution en 

corporate/M&A. Onze aanpak kenmerkt zich door no-nonsense, hands-on en een persoonlijke 

dienstverlening. 

 

Wij bedienen met name financiële instellingen, investeringsmaatschappijen en het midden- en 

grootbedrijf. Daarnaast treden diverse advocaten van Florent op als curator in 

(spraakmakende) faillissementen zoals V&D, La Place, Doniger (McGregor en Gaastra) en 

Leapp. Zie www.florent.nl. 

 

 

Interesse? 

 

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Kees van de Meent (+31(0)6 433 66 

312) of Hanneke De Coninck-Smolders (+31 (0)6546 98 295).  

Je motivatiebrief met Curriculum Vitae, cijferlijsten en eventuele stagebeoordelingen kun je 

richten aan Emilie Talsma (HR manager) emilie.talsma@florent.nl. 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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