
 

 

STARTERSFUNCTIE ADVOCAAT 

EEN ORGANISATIE WAAR JE VAN GROEIT 

Met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs, is Houthoff één van de grootste advocatenkantoren. 

Onafhankelijk, 100% Nederlands, maar wel met een sterke internationale focus. Tot onze cliënten behoren 

beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen, private equity huizen en overheden, die stuk voor 

stuk hoge eisen stellen en intelligente oplossingen wensen.  

IN DRIE JAAR NAAR EXCELLENT ADVOCAAT  

Als advocaat-stagiaire werk je gedurende drie jaar aan zeer complexe transacties en geschillenbeslechting, 

waarbij wij onze cliënten 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. Dit doe je niet alleen, maar samen met je team en onder begeleiding van 

een partner. Tijdens je stageperiode wissel je van praktijkgroep. Dit heeft meerdere voordelen. Je leert zowel 

de transactie- als de procespraktijk kennen. Daarna kun je veel beter kiezen waar jouw passie ligt en in welke 

richting jij je wilt specialiseren.  

ALLE RUIMTE VOOR OPLEIDING  

Nu talent, straks professional. Dat is waar wij naar streven. Na het afronden van je studie, begint het leren pas 

echt. Daarom doorloop je het Houthoff Trainee Programme. Naast intensieve introductieweken, 

vakinhoudelijke cursussen en vaardigheidstrainingen volg je de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van 

Advocaten en maakt de Law Firm School onderdeel uit van jouw eerste drie jaar bij Houthoff.  

DIT MAAKT JOU DE IDEALE KANDIDAAT  

Wij worden enthousiast als jij als startend advocaat-stagiaire juridische excellentie koppelt aan nuchterheid, 

visie en creativiteit. Je bent iemand die net zoals wij een tomeloze ambitie heeft. Je staat op het punt om het 

mooiste vak dat er bestaat uit te gaan oefenen. Aan lef en ’people skills’ ontbreekt het jou niet en je weet dat 

werken voor ondernemingen in het Nederlandse topsegment het uiterste van je vraagt. Je academische 

opleiding Nederlands recht is (bijna) afgerond met mooie cijfers. Ook met je nevenactiviteiten imponeer je ons.  

TIJD VOOR HET GROTE GESPREK  

Kun jij niet wachten om je carrière te starten bij Houthoff? Gelukkig hoeft dit bij ons niet lang te duren. Onze 

sollicitatieprocedure duurt precies één dag. Aan het einde van deze dag weet jij waar je aan toe bent.   

Lees meer over Het Grote Gesprek en bekijk de eerstvolgende data. 

https://www.houthoff.com/carriere/kennismaken/Houthoff-Het-Grote-Gesprek

