
 

 

Kennismaken met de advocatuur? Kom stage lopen bij RWV Advocaten! 

Ben jij een getalenteerde WO-rechtenstudent en wil je meer dan alleen in de collegebanken zitten? Solliciteer 
dan voor een student-stage bij RWV Advocaten! Twee maanden lang loop je vijf dagen per week stage binnen 
de verschillende secties van RWV. Met andere studieverplichtingen kan gedurende de stage beperkt rekening 
gehouden worden. 

De stage 
Tijdens je stage: 

 stel je  processtukken op; 
 maak je  adviezen en (juridische) analyses; 
 woon je  zittingen en onderhandelingen bij; 
 schuif je aan bij cliëntgesprekken en masterclasses; 
 ontvang je een marktconforme stagevergoeding; en  
 borrel je op vrijdagmiddag mee. 

Kortom, RWV is de bakermat van jouw carrière en netwerk in de advocatuur! 

Over RWV Advocaten 
RWV Advocaten bestaat ruim 125 jaar, telt ongeveer 30 advocaten en is gevestigd nabij het centrum van 
Leiden. Onze advocaten zijn professioneel en ambitieus. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze een groot aantal 
rechtsgebieden. Ze procederen, adviseren en beschikken over commerciële en acquisitieve vaardigheden. Zo 
brengen ze frequent publicaties uit, maken video’s en webinars, zijn actief op social media, organiseren diverse 
bijeenkomsten en gaan regelmatig naar (internationale) congressen. De cultuur binnen RWV is informeel en 
collegiaal, en leent zich dus voor een ideale (eerste) ervaring in de advocatuur. 

Onze praktijk bevat onder meer de volgende rechtsgebieden, waarin ook jij werkzaam zal zijn tijdens je stage: 

 Arbeidsrecht; 
 Bestuursrecht; 
 Familierecht; 
 Financieel recht; 
 Insolventierecht; 
 Intellectueel eigendomsrecht; 
 Ondernemingsrecht; en 
 Vastgoedrecht. 

Interesse? Wacht niet langer! 
Stuur je CV met een korte motivatiebrief, je cijferlijst(en) en eventuele eerdere stagebeoordeling(en) naar 
Marco Anink (m.anink@rwv.nl) of maak gebruik van het sollicitatieformulier op de website. 

RWV ziet ernaar uit om jou een onvergetelijke indruk te geven van de advocatuur! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

“Bij RWV hangt een ongedwongen en gezellige sfeer die 
gemakkelijk overgaat in professionaliteit. Dit bevordert 

de algehele (leer)ervaring die je als stagiair opdoet.” 
- Britt (voormalig student-stagiaire) 

“Vanaf de eerste dag denk je actief mee bij de behandeling 
van dossiers en het oplossen van juridische vraagstukken. 

Daarnaast is er mogelijkheid tot het bijwonen van 
verschillende masterclasses en rechtszaken.” 

- Jort (voormalig student-stagiair)
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