
 

Legal Stagiaire gezocht voor Unilever in 
Rotterdam  

 
Op zoek naar een uitdagende Legal stage en volg je momenteel een Bachelor of Master 
Rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse universiteit? Wil je onvergetelijke  werkervaring opdoen bij een 
van de grootste multinationals die ons land rijk is? Ben jij daarbij vanaf maart 2019 beschikbaar voor een 
(fulltime) stage van 5 of 6 maanden? Dan is dit je kans!  

Functieomschrijving 
Unilever is een multinational op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en 
schoonmaakartikelen. De afdeling Benelux Legal, gevestigd in Rotterdam en Brussel, adviseert de 
Unilever Benelux organisatie onder meer op het gebied van (digital) marketing , sales en commerciële 
contracten. 

De afdeling Benelux Legal heeft als missie Unilever te ondersteunen met proactief, praktisch en 
oplossingsgericht juridisch advies. Voor deze dynamische afdeling zijn we op zoek naar een enthousiaste 
Stagiair(e) Benelux Legal die graag de handen uit de mouwen steekt. Een stageplek op deze afdeling is 
beschikbaar voor een periode van 5 of 6 maanden maanden voor 32 of 40 uur per week. 

Je werkzaamheden zullen bestaan uit: 

 Adviseren over (digitale) promotionele acties en meewerken aan het opstellen van 
actievoorwaarden 

 Voorbereiden van de juridische advisering bij in- en verkoopkoopcontracten 
 Assisteren bij toegankelijk maken van legal guidance voor de business  
 Assisteren bij het voorbereiden van adviezen en geschillen (o.a. procedures vanwege inbreuk op 

onze merkenrechten, procedures bij de Reclame Code Commissie en andere civiele procedures) 

 

Wat wij bieden: 

 Een uitdagende stage waarbij je direct helemaal meedraait 
 Een unieke kans om binnen te kijken bij Unilever  
 Veel verantwoordelijkheid, maar ook goede begeleiding door een ervaren jurist. 
 De kans om een netwerk op te bouwen. Je begint tegelijk met stagiairs van andere afdelingen, 

wat je in staat stelt meer te leren over andere functies) 
 Een stagevergoeding van 500 euro per maand ingeval van een werkweek van 40 uur. Anders pro 

rata. 
 Een Reiskostenvergoeding, als je geen OV hebt  

  



 

Wat wij vragen: 

 Je rondt momenteel je  WO Bachelor Rechtsgeleerdheid af of volgt een Master 
Rechtsgeleerdheid 

 Je hebt affiniteit met de vakgebieden IT recht, Data Protection, Intellectueel Eigendomsrecht en/ 
of Mededingingsrecht 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  
 Je beschikt over een enthousiaste en proactieve houding 
 Je bent praktisch ingesteld, nauwkeurig, creatief en je hebt een gezonde teamspirit. 
 Naast je studie ben je actief bezig met nevenactiviteiten. 

Interesse in een meewerkstage (afstudeerstage/ onderzoeksstage/ afstudeeropdracht is niet mogelijk) 

Solliciteren 
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Stuur dan een motivatiebrief 
en cv aan Marjorie-van-den.berg@unilever.com. 

 


