
 

Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. 
 

Wij zijn doorlopend op zoek naar gemotiveerde student-stagiaires die interesse hebben in het 

bestuursrecht en het strafrecht. 

 

Profiel van ons kantoor  

Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. is een jong kantoor in het hart van Rotterdam dat 

zich in het bijzonder toelegt op het grensvlak tussen het bestuurs- en strafrecht. De rol van de 

overheid in het rechtsverkeer staat bij de dagelijkse werkzaamheden van onze zes advocaten 

steeds centraal. Denk hierbij aan vraagstukken binnen het bestuursstrafrecht over toezicht, 

handhaving, en oplegging van een (bestuurlijke) boete en aan vraagstukken op het terrein van 

het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Om onze cliënten integraal en daadkrachtig te kunnen 

adviseren, is een diepgaande expertise op beide rechtsgebieden een must. Vind jij het leuk om 

mee te denken over deze vraagstukken en praktische oplossingen te vinden voor onze cliënten? 

En vind jij het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn door óók de meest kwetsbare laag 

van onze samenleving waar nodig een helpende hand te reiken? Lees dan snel verder!   

 

Wie zoeken wij?  

Wij zoeken studenten die:  

 praktijkervaring in de advocatuur willen opdoen;  

 in de eindfase van de bachelor of in de master van de rechtenstudie zitten;  

 aantoonbare affiniteit hebben met het bestuurs- en het strafrecht;  

 een sterk analytisch vermogen hebben;  

 uitstekende cijfers hebben;  

 (bij voorkeur) relevante werkervaring hebben op één of beide specialismen; en  

 breed maatschappelijk geïnteresseerd en betrokken zijn.  

 

Wat kun je van ons verwachten?  

Een student-stage duurt in beginsel twee maanden. Tijdens de stage draai je volledig mee in de 

dagelijkse praktijk. Je doet literatuur- en jurisprudentieonderzoek, beantwoordt rechtsvragen, 

en je bereidt notities en processtukken voor. Ook woon je besprekingen met cliënten en 

(hoor)zittingen bij. Uiteraard doe je mee met de informele, en bovenal gezellige, activiteiten van 

ons kantoor. De werkzaamheden worden beloond met een passende stagevergoeding.  

 

Als jij je kunt vinden in het geschetste profiel, dan word je uitgenodigd om je motivatie, 

curriculum vitae, cijferlijsten en eventuele (stage)beoordelingen per e-mail toe te zenden aan 

Samantha Bilgi (s.bilgi@vanardenne-crinceleroy.nl). Geef in je motivatie ook aan in welke 

periode jij, bij voorkeur, beschikbaar bent.  

 

Voor vragen kun je Samantha Bilgi bellen op 010-7410650 of 0683660169.  
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