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Simmons & Simmons is één van de grote internationale advocatenkantoren ter wereld. Met 
wereldwijd ongeveer 1800 medewerkers bedienen wij overwegend grotere ondernemingen en 
financiële instellingen. Onze kantoren zijn gevestigd in Europa, Azië en het Midden-Oosten. In 
Amsterdam werken wij in totaal met circa 120 medewerkers, onder wie 80 advocaten, (kandidaat-) 
notarissen en fiscalisten.  
 
Voor al onze teams zijn we op zoek naar een  
 

Student-stagiaires 
 
Als student-stagiaire ga je twee maanden fulltime aan de slag in één van onze teams. Hierbij kun je onder 
andere denken aan Corporate M&A, Financial Markets, Real Estate, Litigation, Arbitration, Intellectual 
Property en Employment. Jij kiest zelf bij welk team je een student-stage wilt lopen.  
 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit onderzoek naar jurisprudentie en literatuur en het leveren 
van een bijdrage aan alle lopende zaken. Je gaat mee naar zittingen, besprekingen en de wekelijkse 
sectie- en jurisprudentielunch. Ook geef je een presentatie tijdens je stage aan je collega’s over een door 
jou gekozen onderwerp.  
 
Onze toekomstige collega 
Is een gedreven en ambitieuze student die het beste uit zichzelf wilt halen. Je hebt passie voor het recht en 
bent een echte teamplayer. Je hebt affiniteit met het rechtsgebied waar je voor solliciteert een je bent een 
eind bachelor of masterstudent.  
 
Wij bieden 
Een uitdagende, leerzame en leuke stage, waarin je jezelf volop ontwikkelt. Als stagiaire word je betrokken 
bij de lopende zaken, kom je bij een ervaren medewerker op de kamer en krijg je opdrachten vanuit het 
hele team. Daarnaast krijg je een mentor die je gedurende je stage begeleidt. Uiteraard neem je als 
stagiaire ook deel aan de wekelijkse kantoorborrels in onze eigen kroeg en alle andere activiteiten. 
 
Meer weten?  
Neem contact op met onze recruiter Tessa van de Pol via 020 722 2504 of Tessa.vandepol@simmons-
simmons.com.  
 
Solliciteren? 
Wij ontvangen graag jouw CV, motivatiebrief, ongeschoonde cijferlijsten (bachelor en master) en eventuele 
stagebeoordelingen via onze website www.joinsimmons.com. Indien gewenst zullen wij jouw scriptie 
opvragen. Wij behandelen alleen sollicitaties die we via ons systeem op de website ontvangen.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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