
 

 

 

 

Onderzoeksstage Turnaround, Rescue & Insolvency 
 
Turnaround Rescue & Insolvency Leiden (‘TRI Leiden’) 

Binnen de afdelingen Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden is het TRI Leiden research 

team actief met onderzoeksprojecten rondom bedrijven in zwaar weer, met specifieke aandacht 

voor de internationale (Europese) dimensie. Als stagiair draai je mee met de verschillende 

onderzoeksprojecten op het vlak van turnaround, rescue en insolventie. Voor informatie over de 

huidige projecten kun je terecht op www.tri-leiden.eu.  

 

Het doel van de stage is om de student kennis te laten maken met de internationale 

insolventierechtspraktijk en het werken binnen de internationale community van juridische 

specialisten.  Het onderzoeksgebied omvat onder meer pre-insolventieprocedures, rescue plannen 

en de grensoverschrijdende samenwerking tussen curatoren en tussen rechtbanken.  

 

Gezocht: Ben jij een enthousiaste masterstudent of bachelor student in de laatste fase van je studie 

en wil je meedraaien in lopende (internationale) onderzoeksprojecten? Ben je op zoek naar een 

stage die goed is te combineren met je studie? Wil je een veelzijdige functie vervullen waarin je 

zowel ondersteunende  als wetenschappelijke taken verricht?  
 

Verantwoordelijkheden omvatten onder meer: 
 Het schrijven van korte researchmemo’s; 
 Het uitwerken van onderzoeksresultaten;  
 Het bijhouden van e-mail correspondentie; 
 Het bijwonen van vergaderingen en korte notulen hiervan te maken; 
 Het zoek van uitspraken op het gebied van (internationaal) insolventierecht en verzorgen 

van jurisprudentiebesprekingen; 
 Ondersteunen bij organisatorische zaken rondom de projecten en activiteiten; 
 Assisteren bij het opzetten en bijhouden van de website en de nieuwsbrieven. 

 

Vereisten: 
 In beginsel 4 dagen per week gedurende 2 maanden. Er wordt rekening gehouden met het 

volgen van hoorcolleges en werkgroepen; 
 Goede beheersing van het Engels; 
 Bij voorkeur affiniteit met internet-based enquêtes, excel, bijhouden van website en 

dropbox. 
 

Praktische zaken: 
 Gedurende het hele jaar is er plaats voor enthousiaste stagiairs.                                                                                     
 Maandelijks is er plaats voor  één of twee stagiairs; 
 Het werk geschiedt onder begeleiding van prof. Adriaanse en de dagelijkse begeleiding van 

de stagiair is in handen van een/meerdere medewerker(s) van de afdeling 
bedrijfswetenschappen; 

 De stageplaats voldoet aan de eisen die door de afdeling Ondernemingsrecht zijn gesteld 
aan de verplichte stage binnen de master ondernemingsrecht.  
(http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/loopbaanstagewerk/stages/stages/stage.html)  

 

Aanmelding en meer informatie: 
Stuur voor aanmelding voor de stage een korte motivatiebrief en C.V. aan: info@tri-leiden.eu  
o.v.v. ‘Stage TRI Leiden’. 
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