
Student stagiair WO (m/v) 
(Ref: SOY-V-17) 

 

Bedrijfsprofiel 

 
Advocatenkantoor Soytekin is een jong, dynamisch advocatenkantoor gevestigd in 

Rotterdam. 

Vanuit een historisch pand in Rotterdam staan wij bedrijven, organisaties en particulieren bij. 

Wij hebben met name ervaring op de rechtsgebieden: Strafrecht, Personen- en Familierecht, 

Bestuursrecht, Arbeidsrecht en Huurrecht. Advocatenkantoor Soytekin is een kantoor waarbij 

kwaliteit en service gerichtheid hoog in het vaandel staan.  

Per direct hebben wij plek voor een student stagiair (WO) o.b.v. minimaal 2 

dagen/week. 

 
Functie omschrijving 

De student stagiair is het eerste aanspreekpunt voor cliënten, zowel fysiek als telefonisch. De 

werkzaamheden bestaan o.a. uit het ondersteunen van de advocaat bij het schrijven van 

concept bezwaar- en beroepschriften, opstellen van concept verzoek- en 

dagvaardingsstukken en het schrijven van brieven bestemd voor de cliënten. De student 

stagiair biedt ondersteuning aan de advocaat bij het voorbereiden van zittingen en het 

verzamelen van feiten en documenten (rapporten en jurisprudentie) die belangrijk zijn voor 

een dossier.  

Naast de bovengenoemde taken maken de volgende werkzaamheden ook deel uit van de 
functie: het beheren van de agenda van de advocaat, het bewaken van termijnen, het 
aanmaken en archiveren van dossiers, cliënten verwelkomen bij binnenkomst en het 
beantwoorden van de telefonie. 
 
Het werk vraagt juridisch en licht administratief inzicht, accuratesse en een zakelijke 
dienstverlenende houding.  
 
Te ontwikkelen competenties: 

• juridisch analyseren; 
• organiseren; 
• dossier managen; 
• juridisch communiceren. 

 
Functie eisen 
 
De student stagiaire is administratief en juridisch vaardig en stelt zich klantvriendelijk doch 

zakelijk op. Daarnaast is hij/ zij integer,  zowel mondeling als schriftelijk communicatief 

vaardig, onderzoekend van aard, proactief en assertief. Te allen tijde is de stagiaire zich 

bewust van de vertrouwelijkheid van de informatie waarmee wordt omgegaan. 

 



Studeer je Nederlands recht aan de WO en  wil je ook proeven hoe het is om 

binnen de advocatuur te werken? NEEM JE DEZE UITDAGING AAN? 

 

Contactpersoon 

Stuur je sollicitatie samen met CV en motivatiebrief onder vermelding van het 

referentienummer naar officemanager@soytekin.nl .  


