
 
10-maandsstage per maart 2021 

Bij Claves Advocaten, Breestraat 19E, Leiden 
 
 
Wie zijn wij? 
Ons kantoor bestaat uit zeven enthousiaste advocaten met ieder hun eigen specialisaties. 
Claves is onder andere actief op het gebied van strafrecht, algemeen civielrecht, personen- en 
familierecht, arbeidsrecht, insolventierecht (voornamelijk schuldsaneringen), huurrecht, 
bestuursrecht (voornamelijk sociale zekerheid en sociale verzekeringen) en letselschade. Zoals 
je ziet werken wij ook binnen rechtsgebieden waar geen verplichte procesvertegenwoordiging 
geldt en waarin je wellicht later als HBO-jurist carrière kunt maken. 
 
Wat zoeken we? 
Vanaf onze oprichting hebben wij steeds plaats geboden aan twee stagiaires. Vanwege het 
afronden van de stage van een van onze huidige stagiaires zoeken wij vanaf maart 2021 een 
betrokken stagiaire die ons op alle fronten ondersteunt. Denk hierbij aan het adequaat 
beantwoorden van de telefoon, diverse administratieve werkzaamheden en het opstellen van 
brieven en mailings. Maar we willen je natuurlijk ook de mogelijkheid bieden om je verder te 
ontwikkelen. We kijken graag samen met jou waar jouw interesses liggen en bepalen aan de 
hand daarvan hoe we je het beste kunnen inzetten. Zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen 
van grote (straf)dossiers, het opstellen van processtukken en jurisprudentieonderzoek. Ook 
zal je zelfstandig cliënten te woord staan. 
 
Wij zoeken een student die ons gedurende de stageperiode van 10 maanden helpt om onze 
organisatie verder te ontwikkelen. Je bent proactief, durft initiatief te nemen en werkt 
zelfstandig. Je hebt de ambitie om veel te leren. Eén ding hoeven we je niet te leren; het 
spreken en schrijven van foutloos Nederlands.  
 
Wat bieden wij? 
Als “tegenprestatie” voor je inzet nemen we je mee naar zittingen, naar het politiebureau en 
PI, ben je bij besprekingen met cliënten en leren we je zo veel mogelijk in de praktijk. 
Daarnaast krijg je een stagevergoeding. Wij bieden jou een leuke, gezellige en leerzame 
stageplek, met ambitieuze advocaten die vol enthousiasme dit kantoor runnen. Er wordt hard 
gewerkt, maar ook hard gelachen.  
 
Spreekt het voorgaande je aan? Meld je dan voorzien van je motivering en CV met cijferlijst 
uiterlijk 3 januari 2021 aan voor een plek op ons kantoor. Mail naar Menno de Jongh op 
dejongh@clavesadvocaten.nl. Als je eerst meer informatie wilt dan kan je hem bellen of een 
WhatsApp-bericht sturen op 06-5175 7100.  


