STUDENT-STAGIAIRE
EEN ORGANISATIE WAAR JE VAN GROEIT
Met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs, is Houthoff één van de grootste advocatenkantoren.
Onafhankelijk, 100% Nederlands, maar wel met een sterke internationale focus. Tot onze cliënten behoren
beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen, private equity huizen en overheden, die stuk voor
stuk hoge eisen stellen en intelligente oplossingen wensen.
HEEL VEEL LEREN IN TWEE MAANDEN
Dé manier om ons kantoor te leren kennen, is een student-stage. Het leren begint pas echt als je de
collegebanken verlaat. Je draait twee maanden mee in de dagelijkse praktijk en ontmoet de mensen achter
Houthoff. Alles komt aan bod: je gaat mee naar zittingen, zit aan tafel bij de jurisprudentie-lunches en wordt
betrokken bij echte dossiers. In principe loop je stage in Amsterdam of Rotterdam. Heb je aantoonbare
interesse in Europees recht en mededingingsrecht, dan ben je ook van harte welkom in Brussel. Kom je van
ver? In Amsterdam en Rotterdam hebben we een appartement voor twee studenten. Wees er wel snel bij.
Uiteraard hebben we in Brussel ook huisvesting. De vergoeding voor een student-stage bedraagt € 800,- bruto
per maand.
MELD JE AAN EN IMPONEER ONS
Ben jij het juridisch talent dat we zoeken? Zit je in de eindfase van je bachelor of ben je masterstudent
Rechtsgeleerdheid? En zie jij jezelf werken bij een van de grootste advocatenkantoren van Nederland? Dan zien
we je sollicitatie voor een student-stage bij Houthoff graag tegemoet!
SOLLICITATIEPROCEDURE
De sollicitatieprocedure voor een student-stage bij Houthoff begint bij het invullen van het sollicitatieformulier
op deze website. In het formulier word je gevraagd om jouw motivatiebrief, CV en ongeschoonde cijferlijsten te
uploaden. Op basis van deze stukken vindt de briefselectie plaats. Daarna volgt een gesprek met twee
advocaten van de student-stage commissie. Na afloop van het gesprek bepalen zij of je een student-stage mag
lopen. Een student-stage duurt twee maanden en start op de eerste dag van de oneven maanden (januari,
maart, mei, juli, september en november). In Amsterdam en Brussel loop je twee maanden mee bij één
praktijkgroep. In Rotterdam wissel je na een maand en leer je twee praktijkgroepen kennen.
Let op: graag lezen we in jouw motivatiebrief in welke periode je beschikbaar bent en wat jouw voorkeur voor
praktijkgroep(en) en vestiging van Houthoff is (Amsterdam, Rotterdam of Brussel).
VRAGEN EN SOLLICITEREN
Neem dan contact op met Sandra Sardjoe via +31 20 605 62 59 of s.sardjoe@houthoff.com. Of solliciteer via de
knop "Solliciteer Direct" op onze website.

STUDEREND JURIDISCH MEDEWERKER
EEN ORGANISATIE WAAR JE VAN GROEIT
Met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs, is Houthoff één van de grootste advocatenkantoren.
Onafhankelijk, 100% Nederlands, maar wel met een sterke internationale focus. Tot onze cliënten behoren
beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen, private equity huizen en overheden, die stuk voor
stuk hoge eisen stellen en intelligente oplossingen wensen.
LATEN ZIEN WAT JE KAN
Als studerend juridisch medewerker bij Houthoff sla je twee vliegen in één klap: je doet kennis op en krijgt een
podium om jezelf te bewijzen. In deze afwisselende functie draai je volop mee op één van onze
praktijkgroepen. Je werkt mee aan spraakmakende zaken en wordt betrokken bij lopende dossiers. Kortom,
ben je een talentvol student? Dan is dit je kans op een mooie parttime functie met uitstekende
arbeidsvoorwaarden.
MELD JE AAN EN IMPONEER ONS
Heb je een afgeronde bachelor en volg je een master Nederlands recht, Fiscaal recht of Fiscale economie? Heb
je al eerder stage gelopen binnen de advocatuur, het notariaat of de belastingadviespraktijk? En ben je 3
maanden minimaal 2 dagen per week beschikbaar? Meld je dan snel aan als studerend juridisch medewerker.
SOLLICITEER
Ben jij het juridisch talent dat we zoeken? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!
VRAGEN EN SOLLICITEREN
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze recruiters. Of solliciteer via de knop "Solliciteer
Direct" op onze website.

JEROEN BOONZAAIJER
Recruiter
T +31 10 217 2257
M +31 6 6713 9716
E j.boonzaaijer@houthoff.com
BARBARA VAN DAM
Recruiter
T +31 20 605 6260
M +31 6 8214 2377
E b.van.dam@houthoff.com

STARTERSFUNCTIE ADVOCAAT
EEN ORGANISATIE WAAR JE VAN GROEIT
Met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs, is Houthoff één van de grootste advocatenkantoren.
Onafhankelijk, 100% Nederlands, maar wel met een sterke internationale focus. Tot onze cliënten behoren
beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen, private equity huizen en overheden, die stuk voor
stuk hoge eisen stellen en intelligente oplossingen wensen.
IN DRIE JAAR NAAR EXCELLENT ADVOCAAT
Als advocaat-stagiaire werk je gedurende drie jaar aan zeer complexe transacties en geschillenbeslechting,
waarbij wij onze cliënten adviseren over hun meest strategische en kritieke zaken. Of het nu gaat om het
beoordelen van kansen of beperken van risico's, we kijken altijd verder dan het vraagstuk van vandaag om tot
een lange termijn oplossing te komen. Dit doe je niet alleen, maar samen met je team en onder begeleiding van
een partner. Tijdens je stageperiode wissel je van praktijkgroep. Dit heeft meerdere voordelen. Je leert zowel
de transactie- als de procespraktijk kennen. Daarna kun je veel beter kiezen waar jouw passie ligt en in welke
richting jij je wilt specialiseren.
ALLE RUIMTE VOOR OPLEIDING
Nu talent, straks professional. Dat is waar wij naar streven. Na het afronden van je studie, begint het leren pas
echt. Daarom doorloop je het Houthoff Trainee Programme. Naast intensieve introductieweken,
vakinhoudelijke cursussen en vaardigheidstrainingen volg je de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van
Advocaten en maakt de Law Firm School onderdeel uit van jouw eerste drie jaar bij Houthoff.
DIT MAAKT JOU DE IDEALE KANDIDAAT
Wij worden enthousiast als jij als startend advocaat-stagiaire juridische excellentie koppelt aan nuchterheid,
visie en creativiteit. Je bent iemand die net zoals wij een tomeloze ambitie heeft. Je staat op het punt om het
mooiste vak dat er bestaat uit te gaan oefenen. Aan lef en ’people skills’ ontbreekt het jou niet en je weet dat
werken voor ondernemingen in het Nederlandse topsegment het uiterste van je vraagt. Je academische
opleiding Nederlands recht is (bijna) afgerond met mooie cijfers. Ook met je nevenactiviteiten imponeer je ons.
TIJD VOOR HET GROTE GESPREK
Kun jij niet wachten om je carrière te starten bij Houthoff? Gelukkig hoeft dit bij ons niet lang te duren. Onze
sollicitatieprocedure duurt precies één dag. Aan het einde van deze dag weet jij waar je aan toe bent.
Lees meer over Het Grote Gesprek en bekijk de eerstvolgende data.
VRAGEN EN SOLLICITEREN
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze recruiters. Of solliciteer via de knop "Solliciteer Direct" op
onze website.

STARTERSFUNCTIE KANDIDAAT-NOTARIS
EEN ORGANISATIE WAAR JE STERKER VAN WORDT
Met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs, is Houthoff één van de grootste advocatenkantoren.
Onafhankelijk, 100% Nederlands, maar wel met een sterke internationale focus. Tot onze cliënten behoren
beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen, private equity huizen en overheden, die stuk voor
stuk hoge eisen stellen en intelligente oplossingen wensen.
IN DRIE JAAR NAAR EXCELLENT KANDIDAAT-NOTARIS
De notariële praktijk van Houthoff is een mix van Hollandse nuchterheid en de hectiek van internationale
zaken. Samen met je team en onder begeleiding van een van de partners leer je in drie jaar alle ins en outs van
het notariële vakgebied. Bij omvangrijke en complexe zaken werk je nauw samen met onze advocaten en
fiscalisten, zodat de zaak volledig geïntegreerd wordt behandeld. De kruisbestuiving die je bij dit teamwork
ervaart is niet alleen inhoudelijk interessant, het maakt van jou ook een betere notaris.
Onze (kandidaat-)notarissen zijn gespecialiseerd in de ondernemingsrecht- en vastgoedpraktijk. Naast de
gebruikelijke notariële werkzaamheden zoals het opstellen van statuten, uitgiften en leveringen van aandelen
en fusies en splitsingen, komt ook het specialistisch werk aan bod. Zo begeleiden we indirecte beleggingen,
fondsvorming en verwerving en financiering van vastgoed en doen we ook andere vastgoedrechtelijke
transacties en projecten. Ons notariaat biedt jou de ruimte voor persoonlijke, vakinhoudelijke en eigen
initiatieven. Wisselen tussen de vastgoedpraktijk en ondernemingsrecht kan tijdens je stage. Daarna kun je veel
beter kiezen waar jouw passie ligt en in welke richting jij je wilt specialiseren.
ALLE RUIMTE VOOR OPLEIDING
Nu talent, straks professional. Dat is waar wij naar streven. Na het afronden van je studie, begint het leren pas
echt. Daarom doorloop je het Houthoff Learning & Developmenttraject. Naast intensieve introductieweken,
vakinhoudelijke cursussen en vaardigheidstrainingen, volg je de driejarige Beroepsopleiding Notariaat.
DIT MAAKT JOU DE IDEALE KANDIDAAT
We worden enthousiast als jij als startend kandidaat-notaris excellentie koppelt aan nuchterheid, visie en
creativiteit. Je bent iemand die net zoals wij een tomeloze ambitie heeft. Je staat op het punt om het mooiste
vak dat er bestaat uit te gaan oefenen. Aan lef en ’people skills’ ontbreekt het jou niet en je weet dat werken
voor ondernemingen in het Nederlandse topsegment het uiterste van je vraagt. Je academische opleiding
Notarieel recht is (bijna) afgerond met mooie cijfers. Ook met je nevenactiviteiten imponeer je ons.
TIJD VOOR HOUTHOFF HET GROTE GESPREK
Kun jij niet wachten om je carrière te starten bij Houthoff? Gelukkig hoeft dit bij ons niet lang te duren. Onze
sollicitatieprocedure duurt precies één dag. Aan het einde van deze dag weet jij waar je aan toe bent.

Lees meer over Het Grote Gesprek en bekijk de eerstvolgende data.
VRAGEN EN SOLLICITEREN
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze recruiters. Of solliciteer via de knop "Solliciteer Direct" op
onze website.

