vacature

Levenbach advocaten zoekt

een enthousiaste advocaat-stagiair(e)!
Het Ons kantoor specialiseert zich op het gebied van corporate-commercial en heeft daarnaast
kantoor een sterke faillissementspraktijk. Wij staan zowel nationale als internationale cliënten bij op het

gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, vastgoed en faillissementsrecht.
Wij begeleiden transacties, adviseren en voeren procedures. Wij zijn betrokken bij onze cliënten
die zich veelal in het MKB-segment en de start-up/scale-up fase begeven. Zo kunnen we de
commerciële belangen van onze cliënten goed begrijpen en kunnen we goede, passende en
creatieve oplossingen bedenken.
De sfeer bij Levenbach advocaten is informeel en er is een goede balans tussen werk en privé.
Daarnaast kenmerkt ons kantoor zich doordat er veel ruimte is voor eigen initiatief en ideeën. Ons
team bestaat uit 8 advocaten en we zijn gevestigd aan het Vondelpark. We willen graag uitbreiden
en hebben we momenteel plek voor: advocaat-stagiair(e).

Ben jij

Wij bieden je

> een (bijna) afgestudeerde

> een brede contract-, proces- en/of adviespraktijk waarbinnen je de

>

>
>

>
>
>

>

masterstudent rechten?
heb jij interesse in het contracten
recht, ondernemingsrecht,
arbeidsrecht, vastgoed en/of
faillissementsrecht?
enthousiast, nuchter en analytisch?
iemand die een goed gevoel voor
humor heeft?
communicatief sterk in woord
in geschrift, zowel Nederlands
als Engels?
sociaal vaardig en iemand die denkt in
oplossingen?
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tijd en ruimte krijgt om erachter te komen waar jouw voorkeur ligt;
de kans om volwaardig mee te draaien in de praktijk;
de gelegenheid om jezelf verder te ontwikkelen, waaronder
het volgen van een Grotius-specialisatieopleiding na de
beroepsopleiding;
een kantoor op steenworp afstand van het Vondelpark;
de kans om ervaring op te doen in het buitenland via ons eigen
internationale netwerk (LawExchange International);
een jaarlijks kantooruitje in het buitenland, kerstlunch en
wekelijkse borrels;
een informele en prettige sfeer;
veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën;
goede arbeidsvoorwaarden.

De > eerste schriftelijke ronde aan de hand van ingezonden CV, motivatie, cijferlijsten, eventuele
sollicitatie
(stage)beoordelingen;
procedure > vervolgens zullen in twee aparte rondes gesprekken plaatsvinden met advocaat-stagiaires,
ziet er als
medewerkers en partners van kantoor. Wij laten van tevoren weten met wie het gesprek zal
volgt uit
zijn. Het eerste gesprek zal een kennismakinggesprek zijn waarbij wij wat meer vertellen over
ons en jij wat meer over jezelf en jouw motivatie. Bij het tweede gesprek ligt de nadruk meer
op jouw ambitie en toekomstige rol binnen kantoor;
> de laatste ronde zal in de vorm van een lunch of borrel zijn. Dit alles zal binnen 4 weken
plaatsvinden.

Enthousiast Graag ontvangen wij jouw CV, motivatie, cijferlijsten, (stage)beoordelingen per e-mail. De stukken
geworden? kan je richten aan Caroline McGirr (HR/secretaresse) via carolinemcgirr@levenbach.nl
Voor eventuele vragen kan je ook telefonisch contact opnemen met Caroline McGirr via 020-6646511.
L E V E N B A C H A D V O C AT E N I S PA R T N E R VA N L AW E X C H A N G E I N T E R N AT I O N A L
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