CMS is het zesde advocatenkantoor ter wereld. 1.000 partners. 4.500 juristen. 40 landen. 71 vestigingen. Wij zijn
voortdurend op zoek naar talent. Het is onze ambitie om onze positie door groei verder uit te bouwen. Wij helpen onze
cliënten bij het realiseren van hun ambities en dat doen wij ook voor jou. CMS – Your World First
Kantoorprofiel
CMS biedt gespecialiseerde juridische en fiscale diensten. Met wereldwijd 4500 juridische professionals en 71
kantoren 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.
Onze expertisegebieden zijn: Administrative Law, Commercial, Competition & EU, Consumer Products,
Corporate/M&A, Dispute Resolution, Employment & Pensions, Energy, Funds, Hotels & Leisure, Infrastructure &
Projects, Insolvency & Restructuring, Insurance, Intellectual Property, Lifesciences, Public Procurement, Real Estate
& Construction, Tax, TMC (Technology, Media & Communications).
Carrièreperspectief
Onze filosofie ‘Your World First’ is gebaseerd op drie belangrijke pijlers die ons kantoor typeren: Client-centric, World
vision, Performance-driven. Onze juristen werken vanuit deze filosofie en worden daartoe door ons opgeleid en
ondersteund.
Wanneer je start bij CMS neem je deel aan de CMS Academy met daarin het speciaal ontwikkelde
opleidingsprogramma met juridisch inhoudelijke en vaardigheidstrainingen. Samen met andere stagiaires doorloop je
dit gevarieerde programma gedurende je stageperiode, waarbij je veel kennis en contacten opdoet.
Ook neem je tijdens en na je stage deel aan het internationale CMS Core Curriculum, een programma van
opleidingen en trainingen voor jong talent van CMS, dat steeds in een ander land gehouden wordt. Je leert er je
internationale kantoorgenoten kennen, waarmee je in de dagelijkse praktijk samenwerkt. Deze kom je ook tegen
tijdens onze internationale events, zoals de CMS Football Cup die elk jaar plaatsvindt. Daarnaast kun je, na je stage,
via ons internationale secondment programma een periode bij een CMS-kantoor in het buitenland werken. Zo bieden
we je een prima basis om jouw ‘world vision’ te verbreden.
Bij CMS werk je snel zelfstandig aan zaken, maar ook in teams met ervaren kantoorgenoten aan uitdagende
kwesties. We ondersteunen je daarbij door kennissystemen en een professionele staf en wij bieden je uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Wie bij CMS werkt is dus ‘in good company’ en krijgt alle ruimte voor een mooie carrière.
Kwaliteit is in onze markt een gegeven. Daarom leggen wij de lat hoog en is de selectie streng. We kijken niet alleen
naar je kennis, maar vooral ook naar je persoonlijkheid, drijfveren en motivatie. Wij investeren immers veel in je
wanneer je bij ons kantoor komt en wij verwachten daarom hetzelfde van jou.
Studentstage? Solliciteren?
Zit je in de eindfase van je studie Nederlands, Notarieel of Fiscaal recht en wil je kennismaken met CMS tijdens een
achtweekse studentstage? Mail ons dan een korte motivatie met de gewenste periode en de rechtsgebieden van jouw
voorkeur, samen met je CV en cijferlijst. Ondernemende advocaat-stagiaires, kandidaat-notarissen of junior
belastingadviseurs die direct willen meebouwen aan het succes van CMS kijken op www.cms-dsb.com of contact
opnemen met onze Recruiter Misha Verbeek via misha.verbeek@cms-dsb.com of 06- 54 237 403.

