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Student-stagiaire Advocatuur  
 

Over de functie 
BarentsKrans biedt universitaire rechtenstudenten in de laatste fase van hun bachelor of tijdens hun 

master de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen binnen de advocatuur door middel van een 

studentstage. Als student-stagiaire werk je twee maanden (fulltime) mee aan interessante juridische 

zaken. Je zoekt voor diverse secties juridische vraagstukken uit: je bent dus niet gebonden aan één 

rechtsgebied, maar kan meedraaien binnen alle secties. Zo kom je erachter waar je interesses liggen, 

leer je onze (juridische) praktijk goed kennen én ontmoet je advocaten vanuit het hele kantoor. Uiteraard 

is het ook mogelijk om zelf richting te geven aan je studentstage en de nadruk te leggen op de secties 

van jouw voorkeur.  

 

Als student-stagiaire ga je mee naar zittingen, sluit je aan bij sectielunches en neem je actief deel aan 

jurisprudentiebesprekingen. Daarnaast drink je dagelijks een kopje koffie of thee met de andere student-

stagiaires waarbij ervaringen worden gedeeld en ben je natuurlijk welkom bij alle sociale 

kantooractiviteiten. Kortom, een leerzame studentstage waarbij je kan ontdekken of de advocatuur en 

ons kantoor écht bij jou passen! 

 

Over ons 
BarentsKrans is een onafhankelijk, Nederlands advocaten- en notarissenkantoor. Met ruim 170 

kantoorgenoten werken wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. Wij zijn 

gevestigd in een modern kantoor op een historische locatie in het centrum van Den Haag. Ons kantoor 

bestaat uit de volgende secties: Arbeidsrecht, Cassatie, Commerciële Contracten, Corporate, 

Commercial & Financial Litigation, Corporate / M&A, EU & Mededinging, IE & Technologie en Vastgoed.  

 

Bij BarentsKrans houden we van uitdagingen. Net als jij. In hechte teams pak je complexe zaken aan. 

Dit vraagt om kwaliteit en karakter. Zowel van je team als van jou. Je ontwikkelt je in de volle breedte 

en bouwt je expertise uit. Hierbij zijn onze open cultuur en persoonlijke begeleiding onmisbaar. Ook 

hebben we plezier in wat we doen. We zijn dedicated, ondernemend en hebben oog voor elkaar. Zo 

kom je bij BarentsKrans écht verder.  

 

Jouw profiel 
 je bevindt je in de laatste fase van je bachelor of in je master Nederlands recht (of je bent zeer 

recent afgestudeerd); 

 nevenactiviteiten, vrijwilligerswerk, (bij)banen, hobby’s of andere bezigheden waaruit je 

ambities en persoonlijke ontwikkeling blijken zijn een pre; 

 je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken in het Nederlands en Engels, en 

 je bent gedurende één van de openstaande stageperiodes beschikbaar (de stageperiodes kun 

je vinden op het sollicitatieformulier. Staat jouw gewenste stageperiode er niet tussen? Neem 

dan contact op met onze recruiters).  

https://www.barentskrans.nl/expertise/
https://www.barentskrans.nl/
https://www.barentskrans.nl/expertises/
https://barentskrans.recruitee.com/o/studentstagiaire-advocatuur/c/new
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Ons aanbod 
 een mooie kans om praktijkervaring op te doen bij een groot en professioneel kantoor in het 

centrum van Den Haag met een goede reputatie en hoge rankings (o.a. The Legal 500, 

Chambers en PropertyNL); 

 goede begeleiding door je mentor en de advocaten voor wie je werkzaamheden verricht; 

 de mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten voor alle secties waardoor je veel leert en 

kan ontdekken waar je goed in bent;  

 een eigen werkplek op een kamer met een van onze advocaten of andere student-stagiaires;  

 een informele werkomgeving met veel leuke kantooractiviteiten, zoals teamuitjes, 

donderdagmiddagborrels en kantoorfeesten; 

 een stageovereenkomst voor de duur van twee maanden; 

 een stagevergoeding van € 700,- bruto per maand op fulltime basis (37,5 uur per week) en een 

lunchkostenregeling in ons bedrijfsrestaurant, en 

 een volledige ov-reiskostenvergoeding (als je geen recht (meer) hebt op een studenten ov-

abonnement), of  

 een bijdrage in de kosten voor huisvesting wanneer je buiten de Randstad woont. De 

vergoeding bedraagt € 350,- netto per maand. 

 
Solliciteren 
Ben jij de dedicated student-stagiaire die wij zoeken? Stuur ons dan je sollicitatiestukken via het 

sollicitatieformulier op onze website. Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met 

onze recruiters. De sollicitatieprocedure bestaat uit één gesprek. Een pre-employment screening maakt 

onderdeel uit van de procedure. 

 

Wij nemen uitsluitend sollicitaties in behandeling die via onze website zijn binnengekomen. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt uitdrukkelijk niet op prijs gesteld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barentskrans.nl/expertise/
https://www.werkenbijbarentskrans.nl/vacature/student-stagiaire-advocatuur/
https://www.werkenbijbarentskrans.nl/contact/

