
 
 

 

Kantoorprofiel Köster Advocaten  
 

Waar sta jij voor? 
Succesvolle studenten maken duidelijke keuzes. Ben je 
eigenzinnig, wil je alles uit het vak halen en durf je keuzes 
te maken? Ben je net als wij in staat om oplossingsgericht 
te denken en te handelen? Beschik je over een gezonde 
dosis doorzettingsvermogen en houd je van creatieve en 
originele invalshoeken? Kom dan naar Köster Advocaten. 
 

Köster is een veelzijdig kantoor met een mix van 34 jonge en 

ervaren advocaten. Wij werken vooral voor ondernemers, voor 

wie uiteindelijk maar één ding telt: resultaat. En het liefst zo 

snel mogelijk. Van onze advocaten wordt dan ook verwacht dat 

ze inventief zijn, proactief meedenken en zich ontwikkelen tot 

een volwaardig sparringpartner van de cliënt. 

Verbeeldingskracht en het vermogen om complexe materie 

terug te brengen tot de kern zijn daar belangrijke 

   

 

Bij Köster kan je in de afrondende fase van je bachelor 

of tijdens je master stagelopen voor een periode van 

acht weken. Dit kan bij een vaste praktijkgroep of 

kantoorbreed. Vooral dat laatste is fijn als je nog aan 

het zoeken bent naar het rechtsgebied dat het beste bij 

jou past. Tijdens de stage ga je mee naar zittingen, 

woon je besprekingen met cliënten bij en kun je 

meehelpen met het organiseren van seminars en 

lezingen. Je zit dus niet alleen maar achter je bureau ;-). 

Zo zie jij wat werken bij Köster inhoudt en kunnen wij 

samen bekijken of een carrière in de advocatuur echt 

iets voor jou is. 

 Studentstage 

CONTACT 
 

 

 

Kies voor Köster en ervaar wat wij jou te bieden hebben. Stuur dan direct je CV voorzien van een korte motivatie naar onze HR 
manager Lotte Vuylsteke (vuylsteke@kadv.nl). Wil je ons kantoor eerst wat beter leren kennen? Kijk dan op www.kadv.nl of neem 
contact op met één van onze advocaatstagiairs Ajay (heidsma@kadv.nl of +31 6 82324954) of Suzanne (elzinga@kadv.nl of +31 6 

82061800). 

Wij zijn altijd op zoek naar jonge mensen en specialisten die 

iets kunnen toevoegen aan onze praktijk. Zowel zakelijk als 

persoonlijk. Wij zijn zeer betrokken bij onze cliënten. Wij 

zijn energieke en gedreven professionals. Wij werken graag, 

maar vergeten niet dat er ook een leven buiten kantoor 

bestaat. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede balans tussen 

     


