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Van Doorne biedt je als WO student de gelegenheid om een stage van twee maanden te lopen 
op ons kantoor in Amsterdam. Ons streven daarbij is om je kennis te laten maken met alle 
facetten van het vak én met ons kantoor.  
 
 
Werkzaamheden 
Je zal rechtszittingen en processtukken voorbereiden, aanwezig zijn bij besprekingen en zittingen en 
je loopt mee bij kort gedingen. Daarnaast neem je deel aan teambesprekingen, jurisprudentielunches 
en opleidingsactiviteiten. Je bereidt een korte presentatie voor, die je aan het einde van je 
stageperiode presenteert. Na afloop van deze presentatie wisselen onze advocaten, notarissen en/of 
fiscalisten met je van gedachten over de inhoud. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De vergoeding voor de studentstage bedraagt €800,- bruto per maand, daarnaast worden je 
reiskosten vergoed. Je bent natuurlijk ook van harte welkom op onze vrijdagmiddagborrels in ons 
eigen bruine café, (sport)evenementen, studentenuitjes, het kerst- en zomerfeest en teamuitjes. 
 
Solliciteren 
Ben jij masterstudent of zit je in de eindfase van je bachelor Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht of 
Notarieel Recht en heb je interesse om als student-stagiair ervaring op te doen in de praktijk, ga dan 
direct naar het sollicitatieformulier op onze website. We ontvangen graag je motivatiebrief, CV, een 
kopie van je originele cijferlijst(en) en je eventuele stagebeoordeling(en). Motiveer je keuze voor Van 
Doorne en geef ook aan naar welk expertisegebied je voorkeur uitgaat. 
 
Op basis van je stukken besluiten we of we je uitnodigen om het online assessment te maken. 
Hiermee testen we je cognitieve vaardigheden. Na succesvolle afronding van dit assessment nodigen 
we je uit voor een gesprek met een recruiter en de mentor van het expertisegebied van je voorkeur. 
Binnen enkele dagen laten we je weten of je een aanbod krijgt om als student-stagiair bij ons aan de 
slag te gaan. 
 
Solliciteer nu via onze website!  
 
Voor overige vragen over een studentstage en de actuele beschikbaarheid per expertise kun je 
contact opnemen met onze recruiter:   
 
Danique Buermans  
m.  + 31 (0) 6 155 92 184   
e. buermans@vandoorne.com 
 

 
 
 

https://www.vandoorne.com/werken-bij/student/
mailto:buermans@vandoorne.com

	Studentstage Advocatuur | Notariaat | Fiscaal

