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Stage Legal Jaarbeurs Groep 
 
Zet jij handel in beweging? 
Het creëren van inspirerende, waardevolle ontmoetingen en belevenissen, dat is wat Jaarbeurs al meer 

dan 100 jaar doet. Dit doen wij door middel van het organiseren van beurzen en evenementen, het 

accommoderen en verzorgen van congressen en vergaderingen en het leveren van digitale diensten. Het 

gaat om bijzondere ontmoetingen voor business, communicatie en entertainment. Voor de afdeling Legal 

zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van: 

 

Stagiaire Legal 
 

Het legal team van Jaarbeurs biedt juridische ondersteuning aan directie en alle commerciële business 
units (ook internationaal) van Jaarbeurs. De focus binnen het legal team ligt met name op privacy 
(GDPR), contractenrecht, huurrecht, joint-ventures, vastgoed en IE-recht. Binnen het team heerst een 
‘hands on’ mentaliteit, waarbij een proactieve houding en initiatief nemen belangrijk zijn. Daarom zijn wij 
op zoek naar een stagiair(e) die zichzelf hierin herkent en daarmee de ideale match is met het legal team 
Jaarbeurs.  
 

Wat ga je doen: 
Tijdens jouw stage bij Jaarbeurs ondersteun je het legal team van Jaarbeurs bij hun werkzaamheden en 
advisering aan de business. Jij zult hierbij onderdeel zijn van de juridische afdeling en neemt deel aan 
meetings met de business en bereidt deze tevens voor. De bedoeling is dat je op alle rechtsgebieden 
meedraait en zo een brede juridische ervaring opdoet.   
Jouw takenpakket bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:         

 Opstellen van memo’s over bepaalde rechtsvragen; 

 Voorbereiden van meetings en uitzoeken van juridische vragen; 

 (Mede-)opstellen van contracten; 

 Advisering aan de business over diverse juridische onderwerpen; 
 

Wij bieden: 

 Een interessante en veelzijdige stageplaats bij Jaarbeurs te Utrecht voor minimaal 5 maanden; 

 Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatieven; 

 Kennismaking met vele facetten van de organisatie; 

 Een stagevergoeding van € 370,- bruto per maand op basis van 38 uur per week; 

 Stage waarin je échte werkervaring op doet in het veld! 

 
 

Wij vragen: 

 Einde Bachelor of Masterfase van de rechtenstudie Nederlands recht op WO niveau; 

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; 

 Affiniteit met mediarecht, leisure en entertainment; 

 ‘Hands on’ mentaliteit; 

 Zelfstandig en initiatiefrijk; 

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (NL en/of EN). 

 
Ik wil deze stageplaats! 
Heb je er nog steeds zin in? Dan moet je zeker solliciteren. We horen graag waarom jij voor Jaarbeurs wil 
werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Je motivatie en CV ontvangen wij graag via 
het online sollicitatieformulier op onze website www.jaarbeurs.nl/solliciteren, vermeld hierbij ook de 

gewenste startdatum, periode, aantal dagen en eisen vanuit school. Voor meer informatie over de 

procedure kun je bellen met Marion Durieux (HR Afdeling) op 06-2097 0512. 

http://www.werkenbijjaarbeurs.nl/solliciteren/stage

