
Internship Legal & Compliance - Nederlandstalig 
Amsterdam 
Passie voor goed eten 

 

Bij HelloFresh zijn we gek op lekker eten en met een box vol verse ingrediënten is het onze missie om 

de manier waarop Nederland kookt te veranderen. Samen maken we van elke maaltijd een moment om 

naar uit te kijken. 

Met onze maaltijdboxen vol verse ingrediënten en makkelijk te volgen recepten zijn we een revolutie 

gestart in de voedingsindustrie. Van het ontwikkelen van de recepten tot de vlekkeloze bezorging van 

onze boxen - data is een belangrijke leidraad en daarbij staat onze klant centraal. Zo leren we elke 

dag iets nieuws. Ons jonge en flexibele team neemt snelle beslissingen en is daardoor niet te stoppen. 

 

HelloFresh is op zoek naar jou 

 

Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam zijn we op zoek naar een fulltime of parttime stagiair(e) die ons 

gedurende 4-6 maanden gaat ondersteunen en assisteren binnen het Legal & Compliance team. Je 

ondersteunt de Senior en Junior Legal Counsel bij juridische vraagstukken. Je krijgt veel 

verantwoordelijkheid en vrijheid. Op deze manier kan je jezelf ontwikkelen en echt onderdeel 

uitmaken van onze jonge en dynamische team in Amsterdam. 

Je houdt je onder andere bezig met: 

● het reviewen en opstellen van contracten en het bijhouden van de contractprocedure; 

● juridische vraagstukken met betrekking tot de e-commerce business; 

● het maken van presentaties en het assisteren bij juridische projecten; 

● het verzamelen van informatie en know-how. 

Ben jij de perfecte Legal & Compliance intern? 

 

Je volgt een masterstudie Rechtsgeleerdheid aan de universiteit. Natuurlijk ben je op de hoogte van de 

verschillende algemene rechtsgebieden en heb je een brede interesse in onder andere privaat-, 

privacy- en telecommunicatierecht. Daarnaast heb je een proactieve, flexibele instelling en ga je 

nauwkeurig te werk. Everything is in the detail! Je hebt goede communicatie skills en dit doe je 

vloeiend in het Nederlands en in het Engels. Tot slot, je bent bereid om zoveel als mogelijk te leren en 

bent dan ook eager om deze stage tot een succes te maken. 

Wat hebben wij jou te bieden? 

● Een kans om serieuze impact te hebben op ons Legal & Compliance team binnen HelloFresh in 

Amsterdam; 

● Veel ontwikkelingsmogelijkheden binnen een jong en dynamisch bedrijf; 

● De vrijheid en ruimte voor eigen ideeën en initiatieven en de kans deze zelf te ontwikkelen en 

implementeren; 

● Een gezellige en sfeervolle werkomgeving met een lekkere lunch en sportactiviteiten als 

bootcamp en boksles, maandelijkse borrels en andere leuke teamactiviteiten; 



● Een vergoeding van 500 euro per maand, op basis van 40 uur. 

Geïnteresseerd of nog vragen?  

Neem contact op met Hedwig of stuur een berichtje via LinkedIn. 
 

https://www.linkedin.com/in/hedwigschaap/

