
Vacature stage Team Jeugd Rechtbank Rotterdam 

Werken bij de Rechtbank Rotterdam betekent dat je bij één van de grootste rechtbanken in 

Nederland komt te werken. Met 950 collega’s verzorgen we rechtspraak voor de meer dan 1,7 

miljoen inwoners van de regio Rotterdam-Dordrecht. Ook als stagiaire draag je hier actief aan 

bij. Dat doen we vanuit ons gerechtsgebouw in wereldhavenstad Rotterdam en vanuit 

Dordrecht, de eerste stad in Holland waar recht werd gesproken.  

Wat je gaat doen 

In samenspraak met je stagebegeleider beoordeel je, in het kader van de zaaksvoorbereiding- 

en begeleiding, de juridische en inhoudelijke aspecten van de processtukken (zaakdossiers). Je 

gaat aan de slag als griffier bij jeugdzittingen en je werkt deze uit. Je treedt op als griffier bij 

OTS zittingen (ondertoezichtstellingen) en bereidt deze zaken voor en schrijft na afloop de 

beschikkingen. Het gaat om een stage vanaf september 2019 voor de duur van zes maanden 

voor 32 uur per week. 

Wat zoekt de rechtbank 
Van jou verwacht de rechtbank dat je een bovengemiddelde student bent, die zelfstandig kan 

werken en dat je beschikt over goede mondelinge en uitmuntende schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden. Daarnaast ben je initiatiefrijk, sociaal en maatschappelijk 

betrokken. 

Verklaring omtrent het gedrag 
Onze rechtbank stelt hoge eisen aan integriteit en voordat je kan beginnen met je stage, moet 

je een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen. Overigens hoef je deze 

verklaring pas aan te vragen als je duidelijkheid hebt over een stageplaats en wordt de 

benodigde digitale link tijdig aan je gemaild. 

  

Interesse? 
Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het 

functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze stage bij de rechtbank Rotterdam iets voor jou. 

Gedurende de gehele stageperiode moet je ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling. 

 

Extra informatie  
De rechtbank verwacht dat je tijdens je selectiegesprek kunt vertellen waarom je bij de 

rechtbank wilt stage lopen en wat je wilt leren tijdens je stage bij de rechtbank. Daarnaast 

verwacht de rechtbank dat je kunt uitleggen wat voor zaken er behandeld worden in het team 

waar je wilt stage lopen (zie bijvoorbeeld www.rechtspraak.nl). Verder verwacht de rechtbank 

dat je kunt vertellen waar je goed in bent, over welke competenties en talenten je beschikt en 

dat je een voorbeeld kunt geven waaruit dat ook blijkt. 

 

Solliciteer online via de vacature op www.werkenbijderechtspraak.nl. Dit kan tot en met 22 

maart aanstaande. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Janny Vorwald, managementassistente 

Kwaliteit & Opleidingen, bereikbaar via 088- 3626142. 

 


