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Waarde lezer,

Al meer dan een halve eeuw is het Landelijk Notarieel Studenten Congres (LNSC) hét 
evenement voor de student notarieel recht. Ook dit jaar is er weer hard gewerkt om 
deze dag tot een groot succes te maken en op donderdag 14 maart is het dan eindelijk 
zover. Dit jaar zal het LNSC plaatsvinden in het prachtige Nijmegen. Concertgebouw 
De Vereeniging zal het decor zijn voor deze dag. Het concertgebouw ligt aan het Keizer 
Karelplein en is per voet en het openbaar vervoer uitstekend te bereiken vanaf het 
Centraal Station. 

Traditiegetrouw zal het ochtendprogramma bestaan uit een plenair gedeelte, dit 
jaar in het teken van familiebedrijven. Onze keuze is op dit thema gevallen omdat 
familiebedrijven worden gekenmerkt door een bijzondere dynamiek. Niet alleen 
de dynamiek is onderscheidend, naast ondernemingsrechtelijke aspecten spelen 
familierechtelijke kwesties een grote rol binnen het drijven van een familiebedrijf. 
Wij hopen dan ook dat het thema bij alle studenten in de smaak valt. Onder leiding 
van dagvoorzitter professor mr. F.W.J.M. Schols zullen sprekers uit binnen- en 
buitenland het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten. Er wordt onder 
andere gesproken over de structuur van het familiebedrijf, het familiestatuut, 
bedrijfsopvolging en haar faciliteiten en het bedrijfsbelang versus het familiebelang. 
Verderop in het magazine is meer informatie te vinden over onze dagvoorzitter, 
sprekers en het plenaire gedeelte. 

Na het inhoudelijke deel in de ochtend, is het in de middag tijd om vooruit te 
kijken. Tijdens de recruitmentlunch, workshops en de netwerkborrel kunt u op een 
laagdrempelige manier in contact komen met verschillende toonaangevende kantoren. 
Onder het genot van een hapje en een drankje zijn er genoeg mogelijkheden om op 
een informele manier kennis te maken met misschien wel uw potentiële werkgever. 

’s Avonds kunt u genieten van een heerlijk diner en samen met uw medestudenten 
alle indrukken en ervaringen van deze congres dag bespreken. De dag zal worden 
afgesloten met knallend eindfeest waarna u per bus huiswaarts wordt gebracht. 
We willen u in ieder geval bedanken voor uw aanmelding en kijken er enorm naar uit 
om u allen te mogen verwelkomen in Nijmegen!

Het bestuur Stichting Landelijk Notarieel Studentencongres Nijmegen

Joop Renting, Anouk van Rooij, Myrthe Schuurman, Tom de Cooker en Lisan Viveen

VOORWOORD

ORGANISATIE

Bestuur
Dhr. J. (Joop) Renting
Praeses

Mevr. A.D.J. (Anouk) van Rooij
Ab-actis

Mevr. M.S. (Myrthe) Schuurman
Quaestor

Dhr. T. (Tom) de Cooker
Externe

Mevr. L. (Lisan) Viveen
Assessor 

Comité van Aanbeveling
Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken
Rector magnificus van de Radboud Universiteit 
Nijmegen

Mr. N. van Buitenen
Voorzitter van het bestuur van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie, Notaris te Utrecht

Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen
Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Radboud Universiteit Nijmegen

Drs. H.M.F. Bruls
Burgemeester van de gemeente Nijmegen

Prof. mr. F.W.J.M. Schols
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Notarieel 
recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel 
Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen

Voorzitter van het Centrum voor Notarieel Recht

Buitengewoon hoogleraar Familie(vermogens)recht 
en erfrecht University of Curacao

Raad van toezicht
Mevr. S.E.A. (Sophie) Rasing 
Dhr. P.M. (Paul) Boetselaers
Dhr. N.M. (Nick) de Roder 

Anouk

Lisan

Myrthe

Tom

Joop
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FAMILIE EN BEDRIJF
- verschillende facetten van het familiebedrijf -

DAGVOORZITTER
Prof. Freek Schols, onze dagvoorzitter, woonde met veel plezier menig 
studentencongres bij, ook als student. Hij beschouwt deze notariële 
happening als een jaarlijks hoogtepunt. Freek Schols is thans als hoogleraar 
Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor 
Notarieel Recht van de Faculteit der Rechts-geleerdheid Radboud Universiteit 
Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze 
faculteit. In augustus 2016 werd Freek benoemd tot buitengewoon hoogleraar 
Familie(vermogens)recht en erfrecht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de University of Curaçao. 

Freek was vele jaren werkzaam in de notariële praktijk en thans verbonden 
aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners. Hij is, onder meer, redacteur 
van het WPNR, co-auteur van het Handboek Erfrecht, co-auteur van de Asser 
‘Internationaal personen-familie- en erfrecht en lid van de hoofdredactie van 
EstateTip Review. Hij is als hoofdocent verbonden aan de Stichting 
Beroepsopleiding Notariaat (familievermogensrecht en erfrecht) en 
hoofddocent bij de Beroepsopleiding Advocatuur (echtscheidingsrecht en 
erfrecht). 

In december 2005 promoveerde hij 
tot doctor in de Rechtsgeleerdheid 
op de dissertatie getiteld 'Quasi-
erfrecht met bindende elementen'.

THEMA LNSC 2019
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mr. Christa Parlevliet
Structuur van het familiebedrijf

Christa Parlevliet is toegevoegd notaris 
bij Loyens & Loeff N.V. en werkzaam 
in de praktijkgroep Family Owned 
Business & Private Wealth. Zij adviseert 
vermogende particulieren, families, 
familiebedrijven en family offices over 
de governance van de familie, het 
vermogen en de vennootschappelijke 
structuur, zowel op familierechtelijk- als 
op ondernemingsrechtelijk gebied.

mr. Lucienne van der Geld
Het familiestatuut

Lucienne van der Geld is directeur 
van Netwerk Notarissen, een landelijk 
samenwerkingsverband van 150 
notariskantoren gericht op kennis en 
kwaliteit. Daarnaast is ze als docent 
verbonden aan het Centrum voor 
Notarieel Recht van de Radboud 
Universiteit.
 
Lucienne staat voor een 
innovatief en modern notariaat. 
Ze introduceerde onder meer de 
sociale media executeur en de anti-
vechtscheidingsclausule. Regelmatig 
is ze zichtbaar in actualiteiten- en 
consumentenprogramma’s. Als vaste 
gast bij NPO Radio 1 programma 
Nieuws & Co en columnist bij Vox 
Magazine belicht zij aan de hand 
van actuele ontwikkelingen notariële 
onderwerpen.

mr. Rudolf Janssen
Bedrijfsopvolging en haar faciliteiten

Rudolf Janssen is als fiscalist/estate-
planner verbonden aan Deloitte Belas-
tingadviseurs, afdeling Private Client 
Services. Als adviseur begeleidt Rudolf 
Janssen vermogende particulieren bij de 
planning van hun nalatenschap. Rudolf 
heeft inmiddels 30 jaar ervaring in het 
‘financiële familierecht’, niet alleen als 
adviseur, maar ook als uitvoerder, exe-
cuteur en als bewindvoerder.
 
Hij is redacteur van Estate Planner Digi-
taal, Kwartaal Bericht Estate Planning en 
van Notamail Jurisprudentieoverzicht. 
Daarnaast is hij vaste medewerker van 
Fiscaal Tijdschrift Vermogen, lid van de 
Raad van Advies van Vakblad Estate 
Planning en van de Raad van Advies 
van de vakgroep Notarieel recht van de 
Vrije Universiteit Amsterdam, lid van 
de specialistensectie Estate Planning 
van de Nederlandse Orde van Belas-
tingadviseurs. Rudolf is de auteur van 
het hoofdstuk ‘Successiewet’ van het 
Fiscaal Zakboek en van het hoofdstuk 
‘Schenken en vererven van Onderne-
mingsvermogen’ van het Compendium 
Estate Planning. Ook geeft hij college 
Schenk-,erf- en overdrachtsbelasting 
aan masterstudenten van de Radboud 
Universiteit en begeleidt hij scripties op 
dit gebied. Rudolf is in 2017 benoemd 
tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
Gerechtshof Den Haag.

prof. Alain Verbeke
Bedrijfsbelang versus familiebelang

Alain Verbeke is als hoogleraar 
privaatrecht verbonden aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Katholieke Universiteit in Leuven. 
Daarnaast is hij rector van het Roger 
Dillemans Instituut voor Familiaal 
Vermogensrecht van de Katholieke 
Universiteit in Leuven. Tevens is hij als 
professor verbonden aan zowel Harvard 
Law School, Lisbon Global School of Law 
en aan Tilburg University.
 
Professor Verbeke is eveneens 
medebestuurder van het Instituut voor 
Contractenrecht en medebestuurder 
van het Centrum voor Notarieel Recht, 
beiden in Leuven.

Gewoon Hoogleraar KU Leuven | 
Full Professor of Private Law & ADR | 
Director Rector Roger Dillemans Family 
Property Law Institute | Codirector 
Center for Notary Law | Codirector 
Institute for Contract Law | Cochair LCM 
Leuven Faculty of Psychology Center for 
Collaborative Management | Visiting 
Professor of Law Harvard Law School | 
Professor of Private & Comparative Law 
Tilburg University | Professor of Law 
UCP Lisbon Global School of Law 

SPREKERS
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DE VEREENIGING 
In 1882 werd de particuliere sociëteit De Vereeniging opgericht met een 
concertzaal aan het Keizer Karelplein te Nijmegen. Omstreeks 1900 begon de 
bouw voor een nieuwe concertzaal. In 1915 vond de officiële opening plaats. 

Het concertgebouw wordt gewaardeerd vanwege de prachtige architectuur 
en wereldwijd geroemd vanwege de uitmuntende akoestiek. Het gebouw 
heeft de status van een Rijksmonument.

Concertgebouw De Vereeniging 
Keizer Karelplein 2D 
6511 NC Nijmegen

ADRESGEGEVENS

CONGRESLOCATIE WORKSHOPLOCATIES

BEREIKBAARHEID EN VERVOER 
Vanuit Nijmegen Centraal is het een paar minuten lopen naar 
Concertgebouw De Vereeniging. U hoeft enkel de Van Schaeck Mathonsingel 
te volgen. Hierna komt u aan bij het Keizer Karelplein, waar tevens De 
Vereeniging aan gevestigd is. U kunt de auto parkeren bij parkeergarage 
Keizer Karel (Van Schaeck Mathonsingel 22, 6512 AR Nijmegen). Deze 
parkeergarage is gelegen naast het Keizer Karelplein en ligt op enkele 
minuten loopafstand van Concertgebouw De Vereeniging.

Stichting LNSC Nijmegen
Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

info@lnsc.nl | www.lnsc.nl

CONTACTGEGEVENS

De sterren verwijzen naar de workshoplocaties
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Het plenaire gedeelte van het Landelijk Notarieel Studenten Congres zal plaatsvinden in 
de kleine zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Verschillende sprekers zullen, onder 
leiding van prof. mr. F.W.J.M. Schols diverse kanten belichten van het onderwerp ‘familie en 
bedrijf, verschillende facetten van het familiebedrijf’. Gedurende het plenaire gedeelte is de 
mogelijkheid om vragen te stellen of te discussiëren. 

PLENAIR GEDEELTE

De recruitmentlunch vindt plaats in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging. 
Tijdens de recruitmentlunch kunnen de studenten contact leggen met medewerkers van 

deelnemende kantoren om zo een goed beeld te krijgen van het kantoor.

RECRUITMENTLUNCH 

De workshops vinden plaats op verschillende locaties rondom Concertgebouw De 
Vereeniging. Ook dit jaar vinden twee workshoprondes plaats. De workshops worden 
gegevens door de deelnemende kantoren waarbij elke notariële student kennis kan maken 
met twee kantoren. 

WORKSHOPS

Het dagprogramma wordt afgesloten met een recruitmentborrel in de de foyer van 
Concertgebouw De Vereeniging . Tijdens deze borrel kunnen studenten en medewerkers van 

de deelnemende kantoren op een informele manier met elkaar in contact komen. Dit is een 
ideale manier voor de studenten om de deelnemende kantoren beter te leren kennen. 

09:00 - 10:00

Ontvangst en ontbijt
10:00 - 10:15

Opening Landelijk Notarieel 
Studenten Congres

10:15 - 10:50

mr. Christa Parlevliet
10:50 - 11:25

mr. Lucienne van der Geld
11:25 - 11:50

Pauze met koffie
11:50 - 12:25

mr. Rudolf Janssen
12:25 - 13:00

prof. Alain Verbeke
13:00 - 13:20

Discussie
13:30 - 14:30

Recruitmentlunch
14:50 - 15:50

Workshopronde 1
16:05 - 17:05

Workshopronde 2
17:00 - 19:00

Recruitmentborrel
19:15 - 21:15

Diner
21:15 - 00:30

Feest met om 00:30 de afsluiting 
van het Landelijk Notarieel 
Studenten Congres

HET PROGRAMMA

RECRUITMENTBORREL

Het avondprogramma vangt aan met een diner in de grote zaal van Concertgebouw De 
Vereeniging. Tijdens het diner is de mogelijkheid voor de studenten om de dag te bespreken 
en ervaringen te delen. 

DINER

Het Landelijk Notarieel Studenten Congres 2019 wordt afgesloten met een feest in de kleine 
zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Het eindfeest is het perfecte moment voor de 

studenten om te ontspannen en zich even te laten gaan. Aan het einde van de dag worden de 
studenten per bus weer terug naar hun eigen stad gebracht.

EINDFEEST
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De hoofdsponsor van het LNSC 2019 is Netwerk Notarissen. Netwerk Notarissen 
is de grootste community van notarieel Nederland: 600 (kandidaat-)notarissen 
op verschillende typen notariskantoren en met een diversiteit aan specialismen. 
Als student of startende professional heb je bij Netwerk Notarissen dus genoeg 
te kiezen.

NETWERK NOTARISSEN

PARTNERS

14 15



landelijke dag familiebedrijven

landelijke dag familiebedrijven

Netwerk Notarissen hoofdsponsor van het LNSCWij zijn vereerd dat wij dit jaar de hoofdsponsor van het LNSC 
mogen zijn! Het LNSC-bestuur gaat een mooie dag neerzetten. 
Leuk om met deze enthousiaste mensen samen te werken. Het thema ‘familiebedrijf’ spreekt ons enorm aan.  Familie-

bedrijven zijn namelijk vaak klant van een Netwerknotaris. 
Reden waarom we bij Netwerk Notarissen veel aandacht 
besteden aan adviseren van familiebedrijven, waar het 
zakelijke en het persoonlijke bij elkaar komen. Dat doen we op 
verschillende manieren.

We hebben nog niet zo lang geleden een landelijke dag over 
familiebedrijven georganiseerd voor alle Netwerkkantoren. 
Hier hebben we ons raamwerk voor een familiestatuut 
gepresenteerd. Daarna hebben we vervolgcursussen voor de 
specialisten in familiebedrijven georganiseerd. Bijvoorbeeld 
over het certi� ceren van familievermogen via een stichting 
of andere rechtspersonen. Naast een raamwerk voor het 
familiestatuut hebben we ook een ‘generatiescan’ ontwikkeld 
voor de bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven.

de grootste en 
sterkste notariële 

community van 
Nederland

kwaliteit is ons 
keyword

JAARCONGRES 2019

samen studeren
elkaar ontmoeten

de netwerk 
notarissen podcast

kennis delen

familiestatuut is in opmars
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Are you
in? 

Amsterdam  I  Breda  I  Brussel  I  Eindhoven  I  Luxemburg  I  Rotterdam       

AKD biedt jou als veelbelovende 

rechtenstudent de kans je 

talent te ontwikkelen en een 

ijzersterk portfolio op te bouwen. 

Dat kan tot aan je afstuderen 

via ons opleidingshuis AKDMY. 

Wil je ook toetreden tot een 

exclusief gezelschap van studenten 

met een streepje voor? Meld je 

aan voor AKDMY Matching Day. 

Dan kijken we of wij bij jou passen 

en jij bij ons. 

20 juni 2019, Amsterdam  

AKDMY Matching Day

Meld je aan vóór 31 mei 2019

akdmy.nl

MY 

AKD is een van de grootste onafhankelijke kantoren van de Benelux. We bestaan uit een hecht 

team van bevlogen advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Stuk voor stuk aanpakkers 

en teamspelers. Met een no-nonsense mentaliteit en passie voor hun vak. Jij werkt graag in 

teamverband, met collega’s en cliënten. Bij een kantoor met korte lijnen, heldere taal en een 

efficiënte aanpak. Zo doen wij dat bij AKD.

Onze praktijk
We hebben kantoren in Amsterdam, Breda, Brussel, Eindhoven, Luxemburg en Rotterdam.

Er zijn ruim 280, notarissen en belastingadviseurs werkzaam in de volgende praktijkgroepen:

 • Arbeid & Pensioenen

 • Bedrijfsfraude & Strafrecht

 • Belastingadvies

 • Bouw en Vastgoed

 • Europees en Mededingingsrecht

 • Finance & Structuring

 • IP & Technology

 • Litigation & Insolvency

 • M&A/ Contracting

 • Notariaat

 • Overheid en Onderneming

 • Transport & Energy

Gedreven door ontwikkeling
De ontwikkeling van onze mensen vinden we enorm belangrijk. Natuurlijk kom je niet zomaar bij 

AKD binnen: we verwachten uitstekende studieresultaten, zelfstandigheid, ondernemerschap en 

een flinke dosis eigenheid. Maar als je eenmaal bij ons werkt, dan krijg je alle ruimte om je verder 

te specialiseren en je talenten te ontwikkelen. We bieden je hoogwaardige opleidingen via ons 

opleidingshuis AKDMY, plus de nodige persoonlijke begeleiding.

AKDMY
AKD biedt jou de kans je talent te ontwikkelen en een ijzersterk portfolio op te bouwen. Dat kan tot 

aan je afstuderen via ons opleidingshuis AKDMY. Wil je ook toetreden tot een exclusief gezelschap 

van studenten met een streepje voor? Meld je aan voor AKDMY Matching Day. Dan kijken we of wij 

bij jou passen en jij bij ons. Voor meer informatie verwijzen wij door naar: www.akdmy.nl 

Meer weten?
Als starter kies je bewust voor een topkantoor. Jouw frisse blik geeft de cliënt vaak een andere 

kijk op de zaak en je vecht graag voor jouw ideeën. Je hebt een uitgesproken mening, ook als het 

spannend wordt. Je houdt van aanpakken, no-nonsense en een steile leercurve. Sta je op scherp? 

Bel met Maud of Thaira op 088 253 53 86 of mail naar recruitment@akd.nl. Op www.werkenbijakd.

nl vind je onze kennismakingsactiviteiten, een overzicht van de vacatures voor studenten en 

starters, en meer.
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Interesse in een stage op het notariaat van Allen & Overy? Als student-stagiair ga je 
direct aan de slag in de praktijk

Een studentstage lopen is de kans om Allen & Overy te leren kennen, en vooral het werk dat wij doen. 
Je gaat namelijk direct aan de slag in de praktijk! Je krijgt intensieve begeleiding en werkt met 
talentvolle, enthousiaste collega’s voor prachtige cliënten, waarbij je dus ook direct impact kunt 
hebben. In korte tijd leer je meer dan je voor mogelijk had gehouden. Het is tijd om het beste uit jezelf 
te halen. Solliciteren? Kijk op www.werkenbijallenovery.nl

Kijk op www.werkenbijallenovery.nl

Bright lights, big city.
          The start of an adventure.
Wondering where you’re heading next.

                        IT’S TIME.

It’s achieving more together.
             Trusting and being trusted.
  Being part of something bigger.

IT’S TIME.

Vandaag een bouwproject in hartje Amsterdam. Morgen de financiering van 
een tankopslag in Azië.

Onze cliënten komen bij ons met vragen waar nog geen antwoord op bestaat. We vinden  
nieuwe oplossingen voor hen en creëren precedenten. Onze mensen zijn gedreven, ambitieus  
en no-nonsense. Onze cultuur kenmerkt zich door een hecht teamgevoel, humor en lef.  
Wil je werken of stage lopen op een kantoor dat het beste in je naar boven haalt? 

Kijk op www.werkenbijallenovery.nl
20 21
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Be local
Be global
Be Baker
 McKenzie. Kijk op www.werkenbijbaker.nl of neem contact op met één van onze recruiters via 

recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com.

Wanneer je kiest voor een carrière aan de Zuidas, weet je waar je voor kiest. Je gaat jezelf razendsnel 
ontwikkelen en je grenzen verleggen. Je wilt die extra mile gaan. De voldoening voelen als je alles hebt gegeven. 
De ontlading wanneer je het succes viert met je collega’s. Hierin verschillen wij niet van al die anderen.

Wat ons anders maakt? Wij zijn harde werkers, maar ook een hechte groep collega’s. Je kunt jezelf zijn, wij 
vinden het bijzonder dat we allemaal verschillen want dat maakt dat we elkaar aanvullen. Wij delen dezelfde 
interesses en passie voor het vak. Vanaf je eerste dag hoor je er direct bij. Je krijgt verantwoordelijkheid 
en kunt laten zien wat je in huis hebt. Wij zijn Baker McKenzie en wij zoeken talent dat zich hierin herkent. 
Talent dat zichzelf is en onderdeel van Baker McKenzie wil worden.

De sectie Corporate Structures richt zich op de 
ondernemingsrechtelijke transactie- en adviespraktijk 
en bestaat uit 3 notarissen, 28 kandidaat-
notarissen, paralegals en daarnaast advocaten. 
De leden van de sectie werken nauw samen met 
andere secties en maken deel uit van diverse 
internationale Baker McKenzie practice groups. 
Door een hechte internationale samenwerking 
met de andere 77 Baker McKenzie kantoren in de 
rest van de wereld, worden op ongeëvenaarde 
wijze, zowel grensoverschrijdende als puur lokale 
transacties begeleid. 

Als student-stagiaire van de sectie Corporate 
Structures ben je betrokken bij het structureren 
van vennootschappen in het kader van diverse 

transacties, zoals fusies en overnames, joint ventures 
en private equity investeringen. Je werkt mee aan 
projecten met de Baker McKenzie collega’s en je 
levert o.a. bijdrage door het doen van onderzoek en 
het schrijven van memo’s. Je wordt uitgedaagd om 
je kennis en ervaring creatief in te zetten. Uiteraard 
dragen wij zorg voor goede begeleiding en ben je ook 
welkom bij sociale kantoor en/of sectie gerelateerde 
evenementen.

Wil je sfeer komen proeven? Onze deuren staan 
open, je bent welkom tijdens een stage of met je 
studievereniging. Ook organiseren wij regelmatig onze 
‘Baker Koffie’ waarin je op informele wijze kennismaakt 
met ons kantoor en je toekomstige collega’s.

Baker & McKenzie International is a global law firm with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional 
service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner or equivalent in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office 
of any such law firm.22 23



YOUR CAREER. YOUR 
CASES. NO BOUNDARIES.

BE UNSTOPPABLE

Advertentie en profiel_A4_2019.indd   1 8-2-2019   11:14:03

Amsterdam  |  Beijing  |  Den Haag  |  Luxemburg  |  Shanghai 

burenlegal.com

OVER BUREN 
 

Werken bij Buren is werken bij een groeiend kantoor met grenzeloze ambities. Onze zaken zijn multidisciplinair, 

branche-overstijgend en hebben vaak een internationaal karakter. Bij Buren vind je het beste van twee 

werelden. De charme en het persoonlijke karakter van een middelgroot kantoor en de complexe en uitdagende 

zaken die horen bij de grote kantoren. Met kantoren in Amsterdam, Beijing, Den Haag, Luxemburg en Shanghai 

krijg je de kans in een team van professionals te werken aan interessante internationale zaken.

Bij Buren kent je carrière kent geen grenzen. BE UNSTOPPABLE

Bij Buren houden we van ondernemen. Met een team van meer dan 70 advocaten, (kandidaat-)notarissen en 

fiscalisten werken we aan praktische oplossingen. Oplossingen waarmee we samen met onze cliënten richting 

geven in de ontwikkeling, groei of verandering van hun business. De primaire focus ligt bij Buren op corporate 

M&A, litigation, insolventierecht, arbeidsrecht, belastingrecht, onroerend goed en financieel recht. Buren 

adviseert aansprekende (inter)nationaal opererende ondernemingen, instellingen en investeringsfondsen en 

behoort tot de top van de middelgrote kantoren in Nederland.

Werken bij Buren
Buren is altijd op zoek naar jonge ambitieuze en ondernemende advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen of 

fiscalisten die in een snel groeiende (inter)nationale praktijk willen werken. Wij zoeken mensen die naast een 

goed analytisch verstand, een sterke persoonlijkheid en een gezonde dosis humor ook een brede 

maatschappelijke kennis en ontwikkeling hebben.

Studentstage
Als student weet je pas hoe het er in de praktijk aan toe gaat als je een studentstage loopt. Je leert een kantoor 

namelijk pas echt goed kennen als je meedraait in de dagelijkse praktijk. Het is daarom mogelijk om vanaf je 

derde studiejaar een studentstage te lopen bij Buren. Er is het gehele jaar ruimte voor goede studenten.

Juridisch medewerker
Een juridisch inhoudelijke baan naast je studie is natuurlijk de perfecte aanvulling voor ambitieuze studenten.  

De precieze invulling van de functie als juridisch medewerker wordt altijd in overleg samengesteld, met 

inachtneming van je studie maar ook met de verwachtingen van Buren.

Heb je vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op. Irene Maassen, 070 - 318 4200 of i.maassen@burenlegal.com

Advertentie en profiel_A4_2019.indd   2 8-2-2019   11:39:01
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WHERE
BRIGHT

MINDS
MEET

careers.cliffordchance.com/amsterdam

WAAROM CLIFFORD CHANCE?
Clifford Chance is één van ‘s werelds toonaangevende professionele dienstverleners die 
cliënten helpt hun doelen te bereiken door de hoogste wereldwijde normen van zakendoen 
en wetgeving te combineren met lokale gespecialiseerde dienstverlening. We beschikken in 
Amsterdam over de secties Financial Markets Group, Corporate, Tax, Pensions & Employment, 
Litigation & Dispute Resolution en het Notariaat.

Het kantoor van Clifford Chance bevindt zich in een monumentaal pand in hartje Amsterdam 
waar ongeveer 150 advocaten, kandidaat-notarissen en fiscalisten samenwerken aan 
transacties en opdrachten.

De persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal binnen onze wereldwijde 
organisatie. Daarom hebben wij in 2000 ons eigen internationale opleidingsinstituut opgericht: 
de Clifford Chance Academy. Onze advocaten hebben daarmee toegang tot een uitgebreid 
nationaal en internationaal trainingsprogramma. Veel van de trainingen van de Academy 
vinden verspreid over Europa plaats, wat het mogelijk maakt buitenlandse kantoorgenoten 
te ontmoeten met wie er in de praktijk ook veel wordt samengewerkt. Als onderdeel van de 
Academy biedt Clifford Chance haar startende advocaten een opleiding aan de Law Firm 
School (LFS) aan, een opleidingsinstituut van zestien participerende advocatenkantoren met 
een commerciële en financiële praktijk. 

Wij zijn doorlopend op zoek naar student-stagiaires, advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen 
en fiscalisten. Het hele jaar door organiseren wij activiteiten (zowel op kantoor als op locatie) om 
met ambitieuze studenten in contact te komen. Zo organiseren wij iedere maand een informele 
lunch (de Legal Lunch Lounge). In november organiseren wij samen met de Rabobank een 
tweedaagse masterclass (Best of Both Worlds) en in mei organiseren wij onze driedaagse 
internationale masterclass (Select Class). Daarnaast bieden wij studenten de kans om tijdens 
een student-stage in twee maanden de internationale advocatuur te ontdekken.

Benieuwd hoe het is om je carrière bij Clifford Chance Amsterdam te starten?  
Kijk op careers.cliffordchance.com/amsterdam en solliciteer naar de mogelijkheid die bij jou 
past! Of neem een kijkje op onze Linkedin en Facebook pagina’s. 

Vragen? Email ons op recruitment.amsterdam@cliffordchance.com

J201710100051606

© Clifford Chance 2017

Clifford Chance, Droogbak, 1A 1013 GE Amsterdam, 
PO Box 251, 1000 AG Amsterdam, The Netherlands 

Clifford Chance LLP is a limited liability partnership registered in England 
& Wales under number OC323571. Registered office: 10 Upper Bank 
Street, London, E14 5JJ. We use the word ‘partner’ to refer to a 
member of Clifford Chance LLP, or an employee or consultant with 
equivalent standing and qualifications.

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM
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CMS Career Challenge
The Madrid Edition

9 t/m 11 mei 2019

CMS_LawTax_Negative_28-100.eps

cms.law

CMS_LawTax_Negative_28-100.eps

Wie zijn wij?
CMS is een van de grootste advocatenkantoren en de grootste juridische 
dienstverlener in Europa. CMS biedt gespecialiseerde juridische en fiscale 
diensten. Met 4500 juridische professionals in 74 kantoren wereldwijd bieden 
wij onze cliënten technische expertise en strategische kennis. Wij onderscheiden 
ons daarbij door betrokkenheid en kennis van onze cliënten en de sectoren 
waarin zij actief zijn.

Wil jij stage lopen in het notariaat op een groot, internationaal advocatenkantoor? 
Voor onze notariële secties te Amsterdam zijn wij doorlopend op zoek naar 
enthousiaste student-stagiaires! 

Wat ga je doen? 
Een studentstage biedt je de uitgelegen mogelijkheid om de dagelijkse notariële 
praktijk op het gebied van zowel Real Estate als Corporate (beter) te leren kennen. 
Als student-stagiaire assisteer je onze (kandidaat-)notarissen bij de advisering 
op transacties en projecten. Je wordt betrokken bij lopende dossiers, analyseert 
problemen en denkt mee over creatieve oplossingen. Daarnaast help je mee bij de 
voorbereiding van interne en externe seminars en publicaties. Uiteraard neem je 
ook deel aan onze vakinhoudelijke en sociale activiteiten.

Wil je solliciteren? 
Stuur dan je sollicitatiebrief, curriculum vitae, meest recente cijferlijsten en 
eventuele stagebeoordeling(en) per e-mail naar recruitment@cms-dsb.com 
of neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Recruitment 
via 020-301 6262. 

cms.law
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Bouw jij mee aan het advocatenkantoor van morgen?

Dentons Boekel is op 1 april 2017 ontstaan door het samengaan van BOEKEL met Dentons, het 

grootste advocatenkantoor ter wereld.  De vorming van Dentons Boekel biedt een aantrekkelijk 

nieuw perspectief voor de cliënten van het kantoor en voor diens advocaten, fiscalisten en 

(kandidaat-)notarissen.

Nationale en internationale cliënten profiteren van de wereldwijde aanwezigheid van het 

kantoor. Dentons Boekel combineert een persoonlijke aanpak met een pragmatische mentaliteit 

en helpt cliënten bij complexe issues in een snel veranderende wereld. Met een innovatieve 

benadering biedt Dentons Boekel realistische, hoogwaardige maatwerkoplossingen. Kwaliteit is 

vanzelfsprekend: Dentons Boekel opereert in de top van de markt.

Voor de advocaten, fiscalisten en (kandidaat-)notarissen van het Amsterdamse kantoor betekent de 

fusie een boost voor de internationale praktijk. Het is een unieke propositie om deel uit te maken 

van een ambitieus kantoor in ontwikkeling, en expertise te delen met ruim 8800 specialisten in 

meer dan 70 landen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het advocatenkantoor van morgen.

 

Werken bij Dentons Boekel
Wij bieden jaarlijks aan pas afgestudeerde juristen een plaats aan als advocaat-stagiaire, fiscalist 

of kandidaat-notaris. Onze arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij onze visie en missie: topkwaliteit 

bieden aan onze cliënten. Onze beloningsstructuur is er dan ook op gericht om enthousiaste en 

gemotiveerde talenten aan te trekken en te behouden. Wij geloven niet in een stageperiode als 

‘proefperiode’. Wij zijn gericht op de lange termijn en ons uitgangspunt is dat er voor ons talent 

altijd plek is om door te groeien.

 

Student-stage
Wil je een student-stage lopen en je oriënteren op een van de vele rechtsgebieden? Solliciteer 

dan bij ons voor een stage. De student-stage duurt bij ons twee maanden. Wij zorgen voor 

goede begeleiding. Je gaat mee naar zittingen, besprekingen, lezingen en jurisprudentie lunches. 

Daarnaast werk je mee in de praktijk en doe je juridische ervaring op. Naast de gebruikelijke 

student-stage bieden wij getalenteerde studenten in hun master de mogelijkheid om voor 

minimaal 2 dagen per week bij ons te komen werken voor een periode van een aantal maanden.

 

Solliciteren
Bij de selectie kijken we niet alleen naar studieresultaten, maar we letten ook op je personality 

en commerciële attitude.  We zoeken ambitieuze, creatieve, enthousiaste advocaten, fiscalisten 

en notarissen die vanaf dag 1 ondernemerszin tonen. En vooral: mensen die zichzelf zijn. Ben je 

nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij Dentons Boekel en wil je hier graag meer over weten, neem 

dan contact op met recruitment (020-7953032) of kijk op www.dentons.boekel.com/en/careers
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Dirkzwager 
zoekt talent!

Dirkzwager is een topspeler waar ambitieuze, gemotiveerde 
juristen en � scalisten dienstverlening op hoog niveau leveren. 
Dat doen wij in een mooie omgeving en in een prettig werkklimaat. 
Dirkzwager is innovatief, gedreven en toekomstgericht.

Dirkzwager zoekt regelmatig medewerkers die bij dit pro� el passen. 
Ben jij ambitieus? Heb je het zelf vertrouwen en ga je hard aan de 
slag om de kansen die wij bieden op te pakken? Wil je het beste uit 
jezelf halen en werken bij het grootste kantoor buiten de Randstad? 
Dan zijn de actuele vacatures wellicht interessant voor jou.
 
Dirkzwager zoekt talent en heeft jou veel te bieden. Jij ons ook?
Bekijk dan snel voor meer informatie de actuele vacatures op
www.werkenbijdirkzwager.nl

938616_001_10-Oct-18_16:04:38_hein

Maak kennis met Dirkzwager legal & tax

Samenwerken, ondernemerschap, kennis delen, vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling in een 

prettige woon- en werkomgeving. 

Dirkzwager legal & tax, topspeler in juridische dienstverlening op hoog niveau. De grootste 

juridische (ca. 130 juristen) dienstverlener buiten de Randstad. Dat doen we in een fijne 

omgeving waarbij samenwerking het sleutelwoord is. Wij zijn actief op veel rechtsgebieden 

en werken vooral voor grote en middelgrote bedrijven, instellingen en overheden. Gedreven, 

innovatief en toekomstgericht dat is wat bij ons hoort.

Actief kennis delen
…  zit in ons DNA. Dat doen wij samen, iedereen heeft daar een rol in. Bijvoorbeeld door het 

publiceren van meer dan 1.500 juridische online blogs per jaar. Nieuwsgierig? Kijk eens op 

www.dirkzwager.nl. Misschien doe je er wel inspiratie op voor een onderwerp voor een paper 

of scriptie.

Jouw ontwikkeling staat centraal
Dirkzwager investeert in kennis, daar ben je zelf actief mee bezig en wij ondersteunen ieders 

ontwikkeling. Bij ons ga je leren, maar vooral ook doen. Je werkt aan de opbouw van jouw 

specialisme door een actieve juridische rol te spelen, publicaties te schijven, workshops te 

geven en zichtbaar te zijn. Dit alles doe je binnen één specifieke sectie. Onze focus is gericht 

op kwaliteit en dienstverlening. Onze Dirkzwager Academy biedt je de mogelijkheid om je 

kennis én netwerk te vergroten. Zo borgen we de toekomst van ons kantoor voor klanten én 

Dirkzwagers.

Onze praktijk ervaren?
We nodigen je graag uit om te beleven hoe het is om bij ons te werken. Tijdens een student-

stage kom je erachter wat werken in de praktijk inhoudt en leer je bovendien onze cultuur 

kennen. Kijk voor mogelijkheden op 

www.werkenbijdirkzwager.nl. 

Bel (026-353 84 68) of mail recruitment@dirkzwager.nl dan vertelt Loes Vink, onze recruiter, je 

graag meer als je vragen hebt. 
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DLA Piper is één van de grootste 
juridische dienstverleners wereldwijd.

Kom je bij ons werken, dan krijg je meteen 8000 collega’s in meer dan 40 landen. Binnen DLA Piper heerst 
een cultuur van ambitie, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Die waarden zitten in de genen van 
de organisatie en zijn ook bepalend voor onze snelle groei. Dat geeft je ook de gelegenheid om je eigen 
stempel te drukken en mee te bouwen aan de cultuur van ons kantoor.

Door de samenwerking met onze collega’s wereldwijd heeft DLA Piper van nature een internationale kijk 
op juridische vraagstukken en leer je om te adviseren vanuit een brede scope. Uiteraard kun je eenvoudig 
beschikken over alle kennis en ervaring die er bij alle DLA Piper kantoren aanwezig is.

PRAKTIJKGROEPEN
DLA Piper is een ‘full-service’ kantoor dat georganiseerd is 

in 7 praktijkgroepen: Corporate (inclusief notariaat), Finance 

Projects & Restructuring, Employment, Intellectual Property 

& Technology, Litigation & Regulatory, Tax en Real Estate 

(inclusief notariaat). Voor welke specialisatie je uiteindelijk 

ook kiest, je zult een belangrijke bijdrage leveren, ook in 

grensoverschrijdende zaken.

VERANTWOORD ONDERNEMEN
Wij geloven in verantwoord ondernemen en zijn met 

217.000 uur aan pro bono-werkzaamheden in 2016 een van 

de grootste pro bono-leveranciers ter wereld. Dat is iets 

waar wij trots op zijn.  

DLA Piper Amsterdam steunt onder andere Unicef. Je krijgt 

bij ons de gelegenheid om zelf initiatieven aan te dragen en 

te ontwikkelen. 

STUDENTEN
Studeer je rechten en wil je graag praktijkervaring opdoen? 

Kom dan stage lopen op een van onze praktijkgroepen! 

Gedurende twee maanden zal je onderzoek verrichten, 

notities voorbereiden en concepten, contracten en 

processtukken opstellen. Je krijgt persoonlijke begeleiding 

van een (senior) advocaat waarmee je een kamer deelt. 

Daarnaast helpt een extern trainingsbureau je om inzichten 

te krijgen in je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten 

waardoor je nog meer uit jezelf kunt halen. 

Wij organiseren jaarlijks twee Talent Classes. Hier zal 

je kennismaken met ons kantoor in Amsterdam en ons 

kantoor op de buitenlandse bestemming. Je kan tijdens 

deze dagen een combinatie van formele en informele 

activiteiten verwachten. De eerste Talent Class vindt plaats 

in september en ging afgelopen jaar naar Dubai. De tweede 

vindt plaats in het voorjaar.

AFGESTUDEERDEN
Elke maand beginnen er bij ons nieuwe Junior Associates. 

Ben je (bijna) afgestudeerd? Solliciteer dan naar deze functie. 

Wij maken het hele jaar door plek voor goede mensen!

MEET US 
Heb jij interesse in een kennismaking met ons kantoor of 

wil je solliciteren voor een openstaande vacature? Bezoek 

onze website http://www.bigopportunities.nl/allevacatures. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiter 

Ilona Spijkerman via ilona.spijkerman@dlapiper.com 

of 020-5419377.

DUBAI

DUBAI

D
U
B
A
I
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Hogan Lovells is een vooraanstaand inter-
nationaal advocatenkantoor. Wereldwijd
zijn er ruim 2500 juristen bij Hogan Lovells
werkzaam vanuit meer dan 45 kantoren in
de Verenigde Staten, Europa, Azië, Afrika,
het Midden-Oosten en Latijns Amerika.

ALGEMEEN
Bij ons Amsterdamse kantoor werken circa 100 mensen,
waaronder meer dan 50 advocaten, (kandidaat-) notarissen
en fiscalisten. Wij zien het als onze kerntaak om de internatio-
nale zaken- en financiële wereld vanuit diverse specialisaties
op topniveau te adviseren. De beperkte omvang van ons
kantoor in Amsterdam maakt Hogan Lovells een unieke spe-
ler op de markt. Het kantoor bevindt zich in een gloednieuw
pand op de Zuidas.

Hogan Lovells is op veel verschillende rechtsgebieden actief.
De specialisaties van Hogan Lovells Amsterdam zijn onder-
gebracht in de volgende Business Units:

- Corporate, Mergers & Acquisitions (ook Notary & Tax)
- Banking & Finance, Capital Markets
- Intellectual Property, Media & Technology
- Government Regulatory
- Privacy & Cybersecurity
- Employment
- Litigation

STAGE/ SOLLICITEREN
Mogelijkheden
Bij Hogan Lovells kun je alle kanten op. Naast de mogelijkhe-
den tot het werken als kandidaat-notaris biedt Hogan Lovells
de mogelijkheid tot het lopen van een studentstage. In acht
weken neem je, onder goede begeleiding, een kijkje achter de
schermen van onze uiteen- lopende rechtspraktijk. Daarnaast
zijn wij voor onze notariële afdeling doorlopend op zoek 
naar enthousiaste en ambitieuze werkstudenten notarieel 
recht in de laatste fase van hun studie. Als werkstudent 
draai je mee in onze dagelijkse notariële praktijk en lopende 
transacties. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het 
opstellen van conceptakten en bijbehorende documentatie, 
het uitzoeken van diverse juridische vraagstukken en het 
schrijven van adviesen. Daarnaast ben je natuurlijk van 
harte welkom bij in-house opleidingen en sociale activiteiten 
zoals vrijdagmiddagborrels, JoKaNoBo's en 
kantoorevenementen. Zo leer jij ons en wij jou beter kennen.

Het notariëleteam van Hogan Lovells
Het notariële team verricht brede werkzaamheden op het gebied van
ondernemingsrecht en vastgoed en bestaat uit een notaris met vijf
kandidaat- notarissen en twee paralegals. Dit team houdt zich vooral
bezig met fusies, overnames, herstructureringen en
vastgoedtransacties, waarbij veel wordt samengewerkt met
advocaten en fiscalisten van andere teams. Onze cliënten hebben
vrijwel allemaal een internationale focus. Daarom werken wij veel
samen met onze buitenlandse collega's.

HOGAN LOVELLS

WAAR: ATRIUM NOORD TOREN, AMSTERDAM

AANTAL LANDEN GEVESTIGD: >45

AANTAL VESTIGINGEN IN NEDERLAND: 1

AANTAL WERKNEMERS IN NEDERLAND: 100

AANTAL WERKNEMERSWERELDWIJD: 40 0 0

AANTAL STUDENT-STAGIAIR/ WERKSTUDENT-PLAATSEN

PER JAAR: CA. 40

VERHOUDING MAN/ VROUW: 50 / 50

MEER W ETEN?
Contact
Sanne Braam (HR manager)
Telefoon: 020 55 33 667
amsterdam.recruitment@hoganlovells.com
www.werkenbijhoganlovells.nl

Postadres
Hogan Lovells
t.a.v. Sanne Braam
Strawinskylaan 4129 (Atrium Building)
1077 ZX Amsterdam
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 “EEN PROCEDURE 
WINNEN? NIET 
ZONDER EEN BRILJANTE  
VOORBEREIDING”
 Arjan Adams
 Advocaat | Associate

Werken bij Houthoff  is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je professionaliteit. 
We verwachten veel van je. Zo ook dat je voor jezelf weet wat jij nodig hebt om te winnen. 
Je daagt jezelf continu uit om de kern te bereiken. Voor een frisse blik op de zaak en een  
allesbepalend inzicht. Dat noemen we bij Houthoff  Going Beyond.

 Bekijk de video van Arjan op werkenbijhouthoff .com

 “EEN PROCEDURE 
WINNEN? NIET 
ZONDER EEN BRILJANTE  
VOORBEREIDING”
 Arjan Adams
Advocaat | Associate

Werken bij Houthoff  is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je professionaliteit. 
We verwachten veel van je. Zo ook dat je voor jezelf weet wat jij nodig hebt om te winnen. 
Je daagt jezelf continu uit om de kern te bereiken. Voor een frisse blik op de zaak en een  
allesbepalend inzicht. Dat noemen we bij Houthoff  Going Beyond.

 “EEN PROCEDURE 
WINNEN? NIET 
ZONDER EEN BRILJANTE  
VOORBEREIDING”
 Arjan Adams
 Advocaat | Associate

WERKEN BIJ HOUTHOFF

Dat maakt je sterker. Wij gaan ver om van jou een excellente 

advocaat, belastingadviseur of kandidaat-notaris te maken.  

Jij laat zien dat je het in je hebt. Jouw beste carrièrestap was nog 

nooit zo dichtbij.

HOUTHOFF – GOING BEYOND

Houthoff is een onafhankelijk, toonaangevend Nederlands 

advocatenkantoor, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, 

Londen en New York en heeft vertegenwoordigers in Houston en 

Singapore. Onze 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs 

werken continu samen om ervoor te zorgen dat we er voor onze 

klanten zijn wanneer ze ons het meest nodig hebben. We helpen 

hen vooruit op kritieke momenten met praktische oplossingen 

voor complexe juridische problemen.

CLIËNTEN & ZAKEN WAARVOOR WIJ VERDER GAAN 

WANNEER ZE ONS HET MEEST NODIG HEBBEN

Wij richten ons op zeer complexe transacties en 

geschillenbeslechting, waarbij wij internationale en nationale 

ondernemingen, financiële instellingen, private equity huizen en 

overheden adviseren over hun meest strategische en kritieke 

zaken. Of het nu gaat om het beoordelen van kansen of beperken 

van risico’s, we kijken altijd verder dan het vraagstuk van  

vandaag om tot een lange termijn oplossing te komen. 

JOUW CARRIÈRE BIJ HOUTHOFF 

Je ziet jezelf in de toekomst werken bij een groot, commercieel 

kantoor. De stap van student naar excellent advocaat, 

belastingadviseur of notaris zet je niet zomaar. Je wilt voor  

jezelf de beste keuze maken. Hierbij helpen wij jou graag. 

KOM KENNISMAKEN

Hoe maak je de juiste keuze? Kom kennismaken. Wij bieden 

hiervoor meerdere mogelijkheden. Zo organiseren wij maandelijks 

een Houthoff Café, meerdere keren per jaar een Houthoff 

Inhousedag en voor een intensievere kennismaking neem je  

deel aan een van onze Houthoff Masterclasses. 

BELEEF HET IN DE PRAKTIJK 

Wij leren elkaar pas echt goed kennen als je in onze dagelijkse 

praktijk mee loopt. Je maakt niet alleen kennis met de 

werkzaamheden, maar je ontmoet ook de mensen achter 

Houthoff. En natuurlijk ben jij bij alle borrels en kantoorfeesten 

aanwezig. Een student-stage of een studerend juridisch 

medewerkerschap is bij uitstek de manier om dit te ervaren. 

Ben jij er over uit en wil je direct solliciteren op een startersfunctie 

als advocaat, belastingadviseur of kandidaat-notaris? Ga dan naar 

werkenbijhouthoff.com waar je nog meer informatie leest over het 

werken bij Houthoff.

HEB JE VRAGEN?  

NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP:

 

   BARBARA VAN DAM  

   T +31 20 605 62 60   |   b.van.dam@houthoff.com

   JEROEN BOONZAAIJER 

   T +31 10 217 22 57   |   j.boonzaaijer@houthoff.com

   JOSEPHINE VAN MEER   

   T +31 20 605 64 17    |   j.van.meer@houthoff.com 
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Het Echte Werk
Wanneer je aan het begin van je carrière staat, wil je graag weten welk kantoor het beste bij je 
ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders, ook Lexence. Onze advocaten en 
notarissen zijn specialisten, scherpe denkers die concrete adviezen geven. Bij Lexence geen dikke 
dossiers, maar strakke deals. Geen chique namen op de gevel, maar partners die met beide benen 
op de grond te staan.  Wij zoeken ondernemende juristen die klaar zijn, voor het echte werk. Ben jij 
er klaar voor?

Gespecialiseerd; vastgoed- en ondernemingsrecht 
Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor en biedt hoogwaardige oplossingsgerichte 
juridische ondersteuning, op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht. Binnen deze 
twee specialisaties vallen onder meer transacties, notariaat, arbeidsrecht, procesrecht, 
projectontwikkeling, bouwrecht, huurrecht en omgevingsrecht. De ruim 125 professionals van 
Lexence werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners. Dit kenmerkt Lexence. 
Lexence is een onafhankelijk kantoor dat waar zinvol andere adviseurs inschakelt in het binnen- 
en buitenland. Lexence kan daarvoor onder meer gebruik maken van haar Meritas-netwerk, een 
hoogwaardig wereldwijd juridisch netwerk van onafhankelijke kantoren.  

Verantwoordelijkheid en vrije tijd 
Direct eigen verantwoordelijkheden door startende juristen; dat vindt Lexence belangrijk. Dit 
betekent meewerken aan projecten zoals binnenstedelijke her-inrichtingsobjecten of het oplossen 
van ingewikkelde disputen tussen verhuurders en huurders. De work-life balance nemen we heel 
serieus. We werken hard en leveren kwaliteit, maar vrije tijd is vrije tijd. Het echte werk gaat daarom 
voor ons niet alleen om werken, we vinden het ook belangrijk dat onze juristen buiten kantoor het 
beste uit zichzelf halen en stimuleren dat dan ook volop. 

Carrière
Bij Lexence zijn de carrièrepaden helder. Je kunt partner worden wanneer je de ambitie hebt 
en beschikt over de noodzakelijke kennis en ervaring én hebt bewezen daarnaast ook een goed 
ondernemer te zijn. De partners en medewerkers van Lexence begeleiden je en voorzien je van hun 
ervaring, naast de diverse opleidingen die je door de jaren heen zult gaan volgen. Zo kent Lexence 
een eigen opleidingsprogramma dat gericht is op vaardigheden: de Lexence Kennisladder. 

Studentstage 
Het volgen van een studentstage is bij uitstek een mogelijkheid om te onderzoeken of jij en de 
advocatuur of het notariaat een goede match vormen. Gedurende twee maanden word je betrokken 
bij de dagelijkse gang van zaken bij Lexence, in juridisch en sociaal opzicht. Hierbij kun je onder 
andere denken aan het bijwonen van zittingen en getuigenverhoren, het schrijven van notities en 
adviezen en aanwezigheid bij de jurisprudentielunches.  Maar ook de kantoorborrels en diverse 
sociale activiteiten.  

Orienteren 
Kijk voor meer informatie over Lexence op www.werkenbijlexence.com of bel met Floranne van de 
Hoef, Recruiter, tel: 0205736718

Sollicitatie
Indien bovenstaand verhaal je aanspreekt, solliciteer dan nu op www.werkenbijlexence.com. 
We ontvangen graag je sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum Vitae, cijferlijst en eventuele 
stagebeoordeling. 
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Linklaters in Amsterdam

Linklaters is sinds 1998 vertegenwoordigd in Amsterdam en we zijn vanaf 2005 bezig met het 
verder uitbouwen van ons kantoor. Momenteel zijn er 60 advocaten, notarissen en fiscalisten 
werkzaam op verschillende rechtsgebieden. Zij worden ondersteund door 40 medewerkers. 
Linklaters maakt deel uit van een groot internationaal netwerk dat vertegenwoordigd is 
in 20 landen. De grootste praktijkgroepen op ons kantoor in Amsterdam zijn financieel-, 
ondernemingsrecht en Dispute Resolution. Daarnaast zijn we actief op het gebied van 
mededinging, arbeidsrecht, hebben we een notarieel team en een fiscale praktijk.

Student-stage 
We verwelkomen graag studenten voor een voltijdse student-stage gedurende twee maanden. 
Een stage is een uitgelezen kans om ons kantoor beter te leren kennen. Belangrijker nog is dat je 
zelf kunt ervaren of werken in een internationale praktijk iets voor jou is. Je maakt kennis met de 
dagelijkse gang van zaken op kantoor en daarnaast is er voldoende gelegenheid om de sfeer van 
ons kantoor te proeven tijdens een van de vele sociale activiteiten. Een student-stage beschouwen 
wij als de beste manier om advocaat-stagiaires te identificeren. Wij zijn dan ook zeer toegewijd om 
een diverse en motiverende ervaring aan te bieden.

Global Summer Students’ Programme 
Ieder jaar in augustus organiseren wij het Global Summer Students’ Programme voor studenten uit 
de hele wereld, bestaande uit een programma van twee weken op ons hoofdkantoor in Londen in 
combinatie met een student-stage op ons kantoor in Amsterdam. Tijdens deze twee weken ervaar 
je hoe het is om te werken in een internationale omgeving met mensen uit verschillende landen en 
jurisdicties en maak je kennis met ons kantoor, onze cultuur en de baanbrekende deals. Daarnaast 
is er een uitgebreid sociaal programma waarin je elkaar beter leert kennen.

Student medewerker 
De andere manier om een compleet beeld te krijgen van werken bij Linklaters is door bij ons 
parttime te komen werken als student medewerker gedurende 3-6 maanden tijdens je master. 
Bij Linklaters zijn wij op zoek naar ambitieuze studenten die bewust kiezen voor werken bij 
een internationaal kantoor. Je hebt dan ook al eerder stage gelopen en kennis gemaakt met de 
advocatuur. Je wordt betrokken in al onze professionele activiteiten en krijgt een goede kijk op onze 
kantoor cultuur. Ook deze ervaring beschouwen wij als de beste manier om advocaat-stagiaires 
te identificeren. Wij zijn dan ook zeer toegewijd om een diverse en motiverende ervaring aan te 
bieden.

Procedure 
Voor zowel de student-stage, het Global Summer Students’ Programme als het student 
medewerkerschap bestaat de eerste ronde uit een assessment. Dit assessment bestaat uit twee 
persoonlijkheidsvragenlijsten en vier analytische testen. Gevolgd door een tweede ronde, die 
bestaat uit een gesprek met HR en een ervaren advocaat.

Ben je geïnteresseerd in een student-stage, student medewerkerschap of in het Global Summer 
Students’ Programme? Kijk dan op onze website: careers.linklaters.com of neem contact op met 
Aukje Belt (HR Advisor) via nlrecruitment@linklaters.com of bel naar 020 - 799 62 00.
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Loyens & Loeff is een onafhankelijke dienstverlener, 

gespecialiseerd in juridisch en fiscaal advies aan 

ondernemingen, financiële instellingen en overheden. 

De intensieve samenwerking tussen advocaten, 

belastingadviseurs en notarissen maakt Loyens & Loeff 

uniek in de Benelux en Zwitserland. Daarnaast is 

Loyens & Loeff vertegenwoordigd in de belangrijkste 

financiële centra van Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Mogelijkheden voor studenten
Loyens & Loeff biedt derde- en vierdejaars studenten 

notarieel recht de mogelijkheid om een (inter)nationale 

stage te lopen. Tijdens een stage van twee maanden 

draai je vanaf het begin volledig mee in onze praktijk. 

Voor masterstudenten bieden wij ook de mogelijkheid 

middels een werkstudentschap van minimaal 

4 maanden, 2 dagen per week bij ons op kantoor mee 

te werken. Ook biedt Loyens & Loeff voor getalenteerde 

studenten een speciale studiebeurs. Deze beurs biedt 

je de mogelijkheid om een jaar in het buitenland te 

studeren, waarbij het collegegeld, de studiekosten 

en de internationale reiskosten worden vergoed door 

Loyens & Loeff.  Daarnaast organiseren wij diverse 

kennismakingsactiviteiten zoals business courses, het top 

skills traject en inhousedagen. 

Loyens & Loeff Academy voor starters
In kwaliteit moet je blijven investeren. Daarom bieden 

we je een breed opleidingsprogramma aan waarmee je 

jouw kennis en vaardigheden snel naar een hoger niveau 

kunt tillen. Onze opleidingen, workshops en trainingen 

variëren van vaktechnische en vaardighedentrainingen tot 

ontwikkeling op maat, individueel of in groepsverband. 

Maar alles begint met de L&L Introduction Academy.

De L&L Introduction Academy begint met een 

gezamenlijke introductieperiode van twee weken voor alle 

starters binnen Loyens & Loeff. Binnen het praktijkgerichte 

introductieprogramma maak je kennis met ons kantoor en 

uiteraard met alle andere starters. Na de Academy volgen 

de startende kandidaat-notarissen de beroepsopleiding 

van de KNB. Gedurende het hele jaar kun je bij ons 

solliciteren voor de functie van kandidaat-notaris.

Contact

Wil je nader kennismaken of solliciteren? Bekijk dan onze 

website www.loyensloeffacademy.com. Heb je nog 

meer vragen, neem dan contact op met Nicole Moshage 

via +31 10 224 64 09 of nicole.moshage@loyensloeff.com.

Als kantoor dat ontstaan is uit een fusie, weten we dat één plus één 
soms meer dan twee is. Dat geldt ook voor onze medewerkers. 
Bij Loyens & Loeff zoeken we niet alleen talentvolle professionals, 
maar bovenal gemotiveerde mensen met duidelijke ambities. We 
zijn geen werkgever waar je je persoonlijkheid hoeft uit te schakelen 
zodra je ’s ochtends je computer aanzet. Zo divers als onze mensen 
zijn, zo delen ze hun gedrevenheid, ambitie en focus op het behalen 
van resultaten. In hun werk én daarbuiten.

Kennismaken 
met Loyens & Loeff 
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Ik kies voor  
een brede 
aanpak

 

© 2019 Meijburg Legal is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66939569,  
heeft een strategische alliantie met Meijburg & Co Belastingadviseurs, welke laatste is aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International”). 
Alle rechten voorbehouden.

Ik wil mijn notariële kennis 
aanwenden en deze delen met mijn 
fiscale collega’s zodat wij samen 
complexe vraagstukken kunnen 
oplossen.

www.meijburglegal.nl

Meijburg Legal 

© 2019 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder 
nummer 53753348 en is aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Ben jij een kandidaat notaris die het detail ziet zonder het grotere geheel uit het oog te 

verliezen? Kun je vraagstukken aan elkaar verbinden en overzicht bieden? Zoek je bij 

onverwachte situaties een creatief, maar betrouwbaar advies? Haal je het beste in jezelf naar 

boven om je cliënt deskundige service te bieden? Kortom: heb je liefde voor het vak?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

De geïntegreerde werkwijze van de notariële praktijk van Meijburg Legal met de fiscale 

adviespraktijk van Meijburg & Co biedt een uitdagende werkomgeving met vele dimensies. 

Bij Meijburg Legal geloven we dat er voor elk vraagstuk een oplossing is. Met de kennis en 

ervaring die wij in het huis hebben, zorgen wij ervoor dat die oplossing gevonden wordt. Op 

die manier kunnen onze cliënten zich richten op waar zij goed in zijn.

Aandacht voor jouw individuele ontwikkelingstraject
Natuurlijk verwachten we niet dat je als starter direct ieder vraagstuk zelfstandig kunt behandelen. Daarom word 

je als beginnend kandidaat notaris begeleid door doorgewinterde professionals. We investeren in je individuele 

ontwikkelingstraject en daarmee in je toekomst. We bieden onder meer de Beroepsopleiding Notariaat, diverse 

persoonlijke vaardigheids- en commerciële trainingen en het voor Meijburg Legal kenmerkende hoogstaande vak 

overleg.

 

Diversiteit en vakbekwaamheid
Bij Meijburg Legal werken veel verschillende mensen. Deze diversiteit geeft onze organisatie een duidelijke eigen 

identiteit. Al onze mensen staan voor notariële vakbekwaamheid. Daarbij ondersteunen we elkaar door het delen 

van kennis, ervaring en expertise.

Kennishonger en plezier
Door onze gedrevenheid en het plezier in ons vak voelen we ons betrokken bij onze cliënten en bij onze eigen 

organisatie. Meijburg is een zelfstandige ‘memberfirm’ van het wereldwijde KPMG-netwerk. We zoeken mensen met 

honger naar kennis en plezier in notarieel werk.

Informatie en contact
Wil jij meer weten over Meijburg Legal? Kijk dan op onze website www.werkenbijmeijburg.nl. Voor meer informatie 

kun je ook contact opnemen met onze recruiter Bente Bruins via (0)88 909 1202 of bruins.bente@kpmg.com.
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Gefeliciteerd! Je hebt het grootste deel van je studie achter de 
rug en de stap van de collegebanken naar de praktijk komt 
steeds dichterbij. Waarschijnlijk heb je veel vragen: wat ga ik 
doen? Waar wil ik aan de slag? Wat vind ik belangrijk in een 
baan en wat zoek ik in een werkgever? Vragen die je 
waarschijnlijk niet direct kunt beantwoorden. Je moet dus op 
onderzoek uit. 
 
Als je geïnteresseerd bent in de advocatuur, het notariaat of 
belastingadvies en je je carrière een vliegende start wilt geven, ben 
je bij NautaDutilh aan het goede adres. NautaDutilh is een 
internationaal advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, 
Rotterdam, Brussel, Londen, Luxemburg en New York. Met meer 
dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn we een 
van de grote advocatenkantoren in de Benelux en draaien we mee 
in de wereldwijde juridische top. En omdat we onafhankelijk zijn, 
bepalen wij onze eigen koers. Bepaal jij ook je eigen koers en ben je 
eigenzinnig, innovatief en ambitieus? Dan maken wij graag kennis 
met je! 

 
Masterclass 
Elk voorjaar organiseren wij onze driedaagse Masterclass. Samen 
met 19 andere rechtenstudenten ga je, onder begeleiding van onze 
experts, de confrontatie aan met de rechtspraktijk. Zo krijg je niet 
alleen een goed beeld van onze werkzaamheden, maar ook van 
onze mensen. Al met al een hersenkrakend maar niet te missen 
evenement. 
 
Stages 
Daarnaast bieden wij studenten gedurende het hele jaar de 
mogelijkheid om een studentstage te komen lopen. Je werkt twee 
maanden aan uiteenlopende zaken op twee verschillende 
praktijkgroepen, schuift aan bij meetings en bent uiteraard welkom 
bij alle sociale evenementen. Deze studentstage kun je lopen in 
Amsterdam of Rotterdam en je kunt ook een stagemaand 
doorbrengen op ons kantoor in Londen of New York. Na de 
studentstage is het mogelijk om aan NautaDutilh verbonden te 
blijven als scriptiestudent of als werkstudent. 

 

 

 

 

 

 

Advocaat-stage 
Word je bij ons aangenomen als advocaat-stagiair(e), dan start je in 
het NDinstitute. Het NDinstitute is ons interne opleidingsprogramma 
waarbij je samen met jouw collega advocaat-stagiair(e)s gedurende 
vier maanden een eigen praktijk opbouwt die uit contracten- en 
arbeidsrechtelijke (proces)zaken bestaat. Reken er dus maar op dat 
je in je eerste maand een toga aan zult trekken! Ook gedurende 
jouw verdere carrière bij NautaDutilh vinden wij het belangrijk dat jij 
alle mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen tot een excellente 
advocaat, kandidaat-notaris of belastingadviseur.  Vanaf je tweede 
jaar bij NautaDutilh start je daarom in het Talent Ontwikkel 
Programma (TOP). Aandacht voor jouw individuele kwaliteiten en 
voorkeuren staat centraal zodat jij je ontwikkeling zelf inhoud en 
vorm kunt geven. 

Contact 
Heb je vragen over onze Masterclass, stages of 
sollicitatieprocedure? Wij, recruiters bij NautaDutilh, horen graag van 
je of kijk op www.werkenbijnautadutilh.nl. Hier kun je ook direct 
solliciteren. 

 
Pim van Mierlo 
Head of Recruitment 
020 – 71 71 224 / 06 – 20 21 04 75 
pim.vanmierlo@nautadutilh.com 
 
 
 
Ward Elfrink 
Recruiter 
020 – 71 71 512 / 06 – 46 92 91 51 
ward.elfrink@nautadutilh.com 
 
 
 
Taoufik Elhassani 
Recruiter 
020 – 71 71 225 / 06 –  46 92 91 04 
taoufik.elhassani@nautadutilh.com 
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Pels Rijcken  Oog voor samenhang

Pels Rijcken staat al jaren bekend als dé juridische partner voor de overheid. Maar we werken ook voor grote, 

commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed- of ondernemingsrecht. Dat veel bekende 

ondernemingen kiezen voor Pels Rijcken is geen toeval. De optelsom van ons vakmanschap, diepgaande kennis 

en een sterke betrokkenheid spreekt aan. En daar vertellen we je graag meer over. 

Ga naar werkenbijpelsrijcken.nl en maak een afspraak met een van onze recruiters.

Wij zijn Pels Rijcken. Met 290 kantoorgenoten delen we de mentaliteit om dagelijks 
op het hoogste niveau te presteren. Stimuleren we elkaar het beste uit onszelf te ha-
len en stellen we het belang van de cliënt centraal. Bij Pels Rijcken realiseren we ons 
dat de waarheid nooit ééndimensionaal is. Dat zaken die ogenschijnlijk strijdig zijn 
soms dicht bij elkaar liggen. Dat er tegengestelde belangen zijn maar ook gemeen-
schappelijke. Juist in een maatschappij die complexer en meer verweven is dan ooit. 
Wat ons onderscheidt binnen de wereld van advocatuur en notariaat, is onze bestuur-
lijk politieke antenne. We begrijpen hoe het is om te werken met complexe belangen. 
Met uiteenlopende wensen van diverse stakeholders. We weten dat context telt. En 
dat een onafhankelijke juridische blik het verschil maakt.

Passie voor inhoud
Passie voor juridische inhoud en 
vakmanschap, dat is wat ons drijft. 
Alleen dan kun je meesterlijke kwaliteit 
leveren. De advocaten en notarissen van 
Pels Rijcken werken in een van de negen 
secties, waarin vrijwel alle rechtsgebieden 
vertegenwoordigd zijn. Als full service 
kantoor staan we regelmatig in de 
rechtszaal. Procederen, pleiten... het echte 
werk. Van de kantonrechter tot aan de 
Hoge Raad. 

Jouw ontwikkeling
Kennis van het recht. Wat kan er voor een 
advocaat of notaris nog meer belangrijk 
zijn? Jouw persoonlijke ontwikkeling, 
vinden wij. Dat je verschillende 
vaardigheden en persoonlijk leider-schap 
ontwikkelt. Daarom heeft Pels Rijcken “De 
Verrijcking”. Een opleidingsprogramma 
gedurende je hele carrière; van stagiaire 
tot en met partner. Pels Rijcken is één van 
de weinige kantoren dat zo’n uitgebreid 
ontwikkelprogramma op maat biedt. 

Ervaar het zelf
Maak persoonlijk kennis met Pels Rijcken. 
Dat kan op verschillende manieren: 
• Volg een studentstage. Je draait dan 

twee maanden mee op ons kantoor. Een 
ideale manier om te onderzoeken welke 
stap je gaat nemen na je studie.

• Loop binnen tijdens een inhousedag 
om een kijkje te nemen in de 
advocatuur of het notariaat. Je maakt 

kennis met de praktijk, de sfeer en de 
mensen die werken bij Pels Rijken.

• Maak kennis op een informele wijze 
met kantoor door deel te nemen aan 
Pels Rijcken@noon; een maandelijkse 
informele lunchbijeenkomst. Tijdens 
de lunch schuif je aan bij diverse 
kantoorgenoten die al je vragen over 
de advocatuur of het notariaat kunnen 
beantwoorden. 

• En natuurlijk is er mr. Z, onze jaarlijkse 
masterclass. Samen met je team moet 
jij de overwinning behalen voor je cliënt. 
Uitdagend, spannend en heel leerzaam.

Op www.werkenbijpelsrijcken.nl  
vind je alle informatie over deze activiteiten 
en kun je jezelf aanmelden.  
Wil je meer weten, neem dan contact op 
met  onze recruiter:

 

 

Elisabeth Matthes 
070-515 3825

elisabeth.matthes@pelsrijcken.nl 
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Wij zijn Stibbe. Wie ben jij? 

Wij geloven in de klik
Die is er, of die is er niet. En of jij hem bij ons vindt, of toch ergens anders, dat kunnen wij niet voor jou 

bepalen. Dat bepaal jij zelf. 

Wil jij op het hoogste niveau werken, voor internationale cliënten en met de allerbeste juristen?

Bij Stibbe werken circa 400 juristen, verdeeld over kantoren in Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Dubai, 

Londen en New York. Ben jij ambitieus, open, creatief en wil je er vol voor gaan? Bij Stibbe pak je ook pro 

bono zaken op en gebruiken wij jouw kennis en onze ervaring voor diverse maatschappelijke belangen. 

Stibbe behartigt de belangen van vele cliënten. Achter de schermen, maar ook in het volle licht van de 

publiciteit. Dat doen we al meer dan 100 jaar, sinds de oprichting aan het Rokin in Amsterdam. 

Studentstage 
Een stage die je nooit zult vergeten? Kom stage lopen bij Stibbe, in Amsterdam, Londen of New York! 

Als derde- of vierdejaarsstudent kun je bij Stibbe de (fiscale) advocatuur of het notariaat komen 

verkennen. Een stage duurt twee maanden. Je doet veel praktische ervaring op. Je woont zittingen en 

praktijkgroepbesprekingen bij, helpt bij het voorbereiden van processtukken, het beantwoorden van 

rechtsvragen, het vervaardigen van conceptbrieven aan cliënten, advocaten en wederpartijen. Ook doe 

je literatuur- en jurisprudentieonderzoek. En natuurlijk zijn er kantooruitjes en andere momenten van 

ontspanning.

Werken naast studeren 
Wil jij tijdens je bachelor of master ervaring opdoen? Of wil je tijdens het schrijven van je scriptie je ook 

meteen oriënteren op de toekomst? Kom in dienst als juridisch-assistent.

Voor minimaal drie maanden ga je twee of drie dagen per week bij ons aan de slag. Je werkzaamheden 

zijn te vergelijken met die van een student-stagiaire of beginnend junior-medewerker. Zo leer je de 

praktijk van de advocatuur of het notariaat nog beter kennen. En ben je perfect voorbereid op je 

toekomst als junior-medewerker.

Benieuwd of er een klik is tussen ons?
Er zijn vele mogelijkheden om met Stibbe kennis te maken. Regelmatig vinden er kantoorbezoeken van 

studieverenigingen op ons kantoor plaats. Van woensdag 21 t/m zaterdag 24 november vindt London 

Calling plaats. Daarnaast organiseren wij gedurende het jaar verschillende inhoudelijke Praktijkdagen en 

ongeveer vier keer per jaar vindt er een Stibbe Talks plaats. Hierin delen wij onze kennis met jou en gaan 

we het gesprek aan over.

Verder zijn wij aanwezig bij banenmarkten en congressen waar je uiteraard met ons kunt kennismaken. 

Interesse in Stibbe? 
Bekijk onze agenda op werkenbijstibbe.nl voor oriënterende evenementen of solliciteer via een van de 

sollicitatieformulieren op de website. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met onze 

recruiter, Max van Wijk (telefoonnummer 020 – 54 60 648)
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Europe | Middle East | Asia 
taylorwessing.com

Deterink is now Taylor Wessing.  

Established in The Netherlands with  

offices in Amsterdam and Eindhoven.

Time to move on
 Fast forward your career at Taylor Wessing
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Taylor Wessing
Taylor Wessing is een internationaal full-service advocaten en notariskantoor met een sterke focus op de 
industrieën van de toekomst. Wereldwijd adviseert Taylor Wessing haar cliënten met 1.200 advocaten en 
notarissen, vanuit 33 vestigingen verspreid over 20 landen. Deze vestigingen combineren het beste van 
de lokale commerciële, industriële en culturele kennis met de internationale ervaring om proactieve en 
integrale oplossingen aan te kunnen bieden. Taylor Wessing ondersteunt haar cliënten op alle zakelijke 
gebieden, zoals civiel procesrecht, vastgoed, IE/IT, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht.

Werken bij Taylor Wessing
Bij Taylor Wessing komen de meest creatieve talenten samen in al onze verschillende juridische 
disciplines. Wat ons onderscheidt, is onze professionele, uitdagende en open cultuur. Wij koesteren een 
hoge mate van vertrouwen en je krijgt dan ook vanaf dag verantwoordelijkheid. Aangezien ons kantoor 
een aantrekkingskracht heeft voor grote bedrijven krijg je de kans om een verschil te maken in high-
profile zaken en projecten.

Wanneer je besluit om bij ons aan de slag te gaan, ben je verzekerd van alle (internationale) training, 
ontwikkeling en ondersteuning die jij nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen in een succesvolle 
commerciële advocaat of kandidaat-notaris. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om in het buitenland 
gedetacheerd te worden om sterke relaties op te bouwen met collega’s van andere vestigingen. Een 
carrière bij Taylor Wessing betekent werken in een inspirerende en uitdagende omgeving waar je 
uitgedaagd wordt om je grenzen te verleggen.

Solliciteren
Wij zijn continue op zoek naar uitzonderlijke talenten voor de uitbreiding van ons team. Aangezien onze 
advocaat-stagiaires en kandidaat-notarissen onze toekomstige partners zijn, spreekt het voor zich dat wij 
bij de werving en selectie een hoge standaard hanteren.

Ons junior programma is gericht op afgestudeerde WO-rechten studenten met excellente cijfers en een 
uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal (in woord en geschrift). Wij verwelkomen 
alle achtergronden en kwaliteiten. Wij zijn een divers team met een gezamenlijke passie en hebben 
hetzelfde doel voor ogen: het overtreffen van de verwachtingen van onze cliënten. Onze collega’s zijn 
bovendien vastberaden, enthousiast en zeer gemotiveerd.

Stages
Taylor Wessing biedt daarnaast een zeer selecte groep studenten jaarlijks de kans om kennis te 
maken met het vak en uiteraard onze organisatie. Dus ben jij in de laatste fase van je studie beland 
en wil je graag door middel van een stage ervaren hoe het is om bij een internationaal advocaten- en 
notariskantoor te werken? Dan is Taylor Wessing zeker the place to be! Als student-stagiaire werk je voor 
verschillende praktijkgroepen, maar krijg je daarnaast de mogelijkheid om een focus aan te brengen op 
het rechtsgebied van jouw voorkeur. Op die manier kun je op basis van je eigen ervaring beslissen welke 
praktijkgebieden het beste bij jou passen. Tijdens de stage zul je zoveel mogelijk deel uit maken van 
de dagelijkse praktijk. Uiteraard ben je ook van harte uitgenodigd voor onze vrijdagmiddagborrels, de 
wekelijkse stagiairelunch en alle andere sociale evenementen.

Ben jij nieuwsgierig naar ons geworden en wil jij ons ontmoeten tijdens een van onze events of wil je 
solliciteren? Neem dan contact op met onze HR Consultant, Katherine van Otterdijk-Tooten, 
k.vanotterdijk@taylorwessing.com, +31 - (0)88 0243 000.
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LEEF IN BALANS
WERK INNOVATIEF
ONTWIKKEL JE TALENT
BEN RELEVANT

WILLIAM
KUIJPERS

MANAGING COUNSEL
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WERKENBIJ.VDB-LAW.NL

WAT IS  
JOUW  
AMBITIE?
Bij ons kun je jouw talent ontwikkelen. De VDB Academy helpt je daarbij, 
zowel op vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. Goede arbeidsvoorwaarden 
vinden wij vanzelfsprekend, maar wat wij echt belangrijk vinden en naar 
streven is een goede balans tussen werk en privé. Jouw ambitie staat 
centraal. Mogelijk ligt je ambitie in de sport en wil je dat met je werk 
combineren. Je ambitie kan ook op werkgebied zijn. Wij bieden je de ruimte 
om jouw ambitie na te streven. 

Wie wij zijn?
VDB Advocaten Notarissen biedt een breed dienstenpakket aan 
ondernemers, waaronder talrijke familiebedrijven. Binnen onze organisatie 
zijn verschillende secties actief waarbinnen je werkzaam kunt zijn, 
zoals vastgoed, ondernemingsrecht en personen- en familierecht. VDB 
onderhoudt een strategische alliantie met WVDB Adviseurs Accountants. 
Daar hebben zij toegang tot specialisten op het gebied van accountancy, 
belastingadvies, corporate finance, IT-advies en HR-advies. Omwille van 
beroepsregels gescheiden organisaties, maar wel met één denkwijze. 
Werkzaam vanuit vestigingen in Rosmalen en Waalre, zijn wij het grootste 
notariskantoor van Zuid-Nederland. Binnen VDB deel jij je kennis, ideeën en 
vragen met de beste professionals uit je vakgebied.

Mogelijkheden voor een stage of eerste baan na je studie?
Ben jij op zoek naar een meeloopstage binnen een kantoor waar 
samenwerking centraal staat? Kijk dan eens op onze website voor de 
mogelijkheden. Binnen VDB heb jij toegang tot een groot netwerk en deel 
jij je kennis, ideeën en vragen met de beste professionals uit je vakgebied. 
Je werkt in multidisciplinaire teams met collega’s die elkaar inspireren en 
versterken. 

Nieuwsgierig geworden?
Wil jij weten wat onze organisatie voor jou kan betekenen? Kijk op onze 
website voor de mogelijkheden tijdens of na je studie. Hier vind je onze 
vacatures en meer informatie over onze organisatie. Indien je vragen of 
interesse hebt, kun je ook contact opnemen met onze Talent Acquisitie 
Specialist’ Michelle van Wanrooij via michellevanwanrooij@vdb-law.nl of 
+31(0)88 194 8067.
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COLOFON
Dit magazine is een eenmalige uitgifte van Stichting 
Landelijk Notarieel Studenten Congres Nijmegen, 
gevestigd te Nijmegen en heeft een oplage van 250 
exemplaren.
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