
DLA piper  
 
Student-stagiair 
  
Tijdens een stage van 2 maanden op 1 praktijkgroep maak je volwaardig deel uit van een team van 
advocaten, (kandidaat-)notarissen en belastingadviseurs. Je deelt je kamer met een (senior) advocaat 
die je persoonlijk begeleidt en krijgt ook een stagebegeleider toegewezen. Je woont zittingen en 
besprekingen met cliënten bij en krijgt eigen verantwoordelijkheden. Je verricht onderzoek, bereidt 
notities voor en stelt concepten, contracten en processtukken op en houdt (eventueel) een referaat. 
Ook kan het zijn dat we je betrekken bij pro bono projecten of activiteiten die met ons maatschappelijk 
verantwoord ondernemen-beleid te maken hebben. Uiteraard ben je ook welkom bij alle sociale 
evenementen. 
 
Een gerenommeerd extern trainingsbureau helpt je om inzichten te krijgen in je eigen kwaliteiten en 
ontwikkelpunten waardoor je nog meer uit jezelf kunt halen. En dan kan het zomaar gebeuren dat 
jouw stageperiode overgaat in een vaste aanstelling. Je krijgt bij ons een stagevergoeding van € 850 
bruto per maand en (OV) reiskosten worden volledig vergoed. 
 
Wil je het werken als student stagiair ervaren?  Reageer dan snel via onze 
website: www.bigopportunities.nl . Nadat je bij ons hebt gesolliciteerd, nemen we contact met je op om 
eventueel een afspraak te maken.   
  
Junior Associate  
  
Wij zijn het hele jaar door op zoek naar startende talenten. Ben je (bijna) afgestudeerd Nederlands 
recht, notarieel recht, fiscaal recht of fiscale economie? Solliciteer dan naar een functie als 
advocaat-stagiair, kandidaat-notaris of junior belastingadviseur. 
 
Je start binnen één van onze acht praktijkgroepen en volgt de DLA Piper Career Academy. Als 
fiscalist start je bij de praktijkgroep Tax en als kandidaat-notaris bij Real Estate of Corporate. Na 1,5 
jaar wissel je van praktijkgroep (fiscalisten en kandidaat-notarissen uitgezonderd) om je algemene 
rechtskennis, je vermogen om samen te werken met meerdere praktijkgroepen en jouw 
werkmethodiek optimaal te ontwikkelen. Naast je opleiding draai je direct mee in een hoogwaardige 
praktijk en krijg je al snel de mogelijkheid om zelfstandig aan zaken te werken en cliënten te adviseren 
of te procederen. 
 
Wij zoeken (bijna) afgestudeerde studenten Nederlands Recht, Notarieel recht, Fiscaal recht of fiscale 
economie. Het is belangrijk dat je een stevige persoonlijkheid hebt. Je bent ondernemend en bereid 
een actieve bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van kantoor. Daarnaast zoeken we 
kandidaten die graag in (internationaal) teamverband werken aan grensoverschrijdende zaken. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
 
De ontwikkeling van onze mensen vinden wij belangrijk. Daarbij spelen zij zelf een actieve rol. Ons 
kantoor vindt de groei en ontplooiing van haar medewerkers een voorwaarde voor succes. Wij bieden 
naast goede arbeidsvoorwaarden aan elke medewerker de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling door 
een persoonlijk ontwikkelingsprogramma.  
 
Solliciteren 
 
Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan snel via onze website. Nadat je bij ons hebt gesolliciteerd, 
nemen we contact met je op om eventueel een afspraak te maken. Mocht je eerst nog beter kennis 
willen maken met kantoor, kan dat ook via een kennismakingsmoment. Je kunt je hiervoor opgeven 
via onze website www.bigopportunities.nl .  
  
 
Junior Kandidaat-Notaris  

http://www.bigopportunities.nl/
http://www.bigopportunities.nl/


 
DLA Piper Nederland is onderdeel van DLA Piper, een van de grootste juridische dienstverleners 
wereldwijd. We zijn gevestigd in ruim 80 steden verdeeld over 40 landen in Europa, Azië, Afrika, het 
Midden-Oosten, Australië en de Verenigde Staten. Onze klanten, maar ook onze medewerkers 
profiteren van onze internationale slagkracht. Als DLA Piper zijn wij een relatief jong merk in onze 
branche. We zijn in korte tijd gegroeid en hebben de ambitie om verder te groeien. Onze vestiging in 
Amsterdam bestaat sinds 2005 en combineert het beste van twee werelden: we zijn diepgeworteld in 
de Nederlandse markt, maar profiteren ook van de voordelen en uitdagingen van onze internationale 
omvang. 
 
Wij zijn het hele jaar op zoek naar startende kandidaat-notarissen die hun horizon willen verbreden bij 
een groot internationaal kantoor. Als startend kandidaat-notaris ga je aan de slag voor de 
praktijkgroep Corporate of Real Estate De praktijkgroepen kennen beiden een dynamische praktijk 
waarin advocatuur en notariaat geïntegreerd samenwerken. Daarnaast ga je ook nauw samenwerken 
met je (internationale) collega's van de andere praktijkgroepen, waardoor je naast een brede kijk op 
de praktijk ook snel met de rest van je collega's een persoonlijke band opbouwt. Naast je opleiding 
draai je direct mee in een hoogwaardige praktijk en krijg je al snel de mogelijkheid om zelfstandig aan 
zaken te werken en cliënten te adviseren. 
 
Functievereisten 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaten met een stevige persoonlijkheid. Je bent 
ondernemend en bereid een actieve bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van kantoor. 
Daarnaast werk je graag in (internationaal) teamverband aan grensoverschrijdende zaken. 
 
Wij komen graag in contact met kandidaten met: 

● Een (bijna) afgeronde studie Notarieel recht 
● Een overtuigende en energieke persoonlijkheid, teamspeler 
● Een praktische en oplossingsgerichte instelling 
● Goede uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk en mondeling) in zowel 

Nederlands als Engels 
Carrièremogelijkheden 
 
De ontwikkeling van onze mensen vinden wij belangrijk. Daarbij spelen zij zelf een actieve rol. Ons 
kantoor vindt de groei en ontplooiing van haar medewerkers een voorwaarde voor succes. Wij bieden 
naast goede arbeidsvoorwaarden aan elke medewerker de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling door 
een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Naast de beroepsopleiding, draai je direct mee in een 
hoogwaardige praktijk en krijg je al snel de mogelijkheid om zelfstandig aan zaken te werken en 
cliënten te adviseren. 
 
Solliciteren 
 
Herken jij jezelf in dit profiel en ben jij op korte termijn beschikbaar? Reageer dan snel via onze 
website www.bigopportunities.nl . Nadat je bij ons hebt gesolliciteerd, nemen we contact met je op om 
eventueel een afspraak te maken. 
  
 

Kennismaking  
  
Natuurlijk zoeken we bij DLA Piper de beste mensen. Maar dat niet alleen. We vinden het ook 
belangrijk dat er een persoonlijke klik is. Omdat we een hecht team vormen en op elkaar moeten 
kunnen bouwen, elkaar complementeren en aan weinig woorden genoeg hebben. Bij zo'n werkwijze 
past een persoonlijke ontmoeting. 
 
Wij organiseren daarom kennismakingsmomenten bij ons op kantoor. Dat betekent dat je een 
kennismakingsafspraak kan maken met twee Junior Associates van de praktijkgroep van jouw 
interesse, waardoor je een gevoel krijgt van de sfeer en de mensen bij ons op kantoor. We zien er 
naar uit je te ontmoeten! 

http://www.bigopportunities.nl/


 
Heb je interesse in een kennismaking? Dan kun je via www.bigopportunities.nl jouw documenten 
opsturen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw profiel ontvangen we graag jouw cv, 
cijferlijsten en stagebeoordeling (en). Nadat je alle documenten hebt aangeleverd, nemen we contact 
met je op om eventueel een afspraak te maken.  
 
 

http://www.bigopportunities.nl/

