
 

Stagiair(e) bestuursrecht / omgevingsrecht 
 

Wie ben jij? 

 

Jij bent onze enthousiaste toekomstige stagiair(e) die ons team voor minimaal 24 uur per week 

gedurende twee maanden wilt komen versterken. De startdatum is in overleg te bepalen. 

 

Zie jij zelf daarin terug? Dan staat dit je te wachten! 

 

Als stagiair(e) ondersteun je het team van juristen. De werkzaamheden zijn all-round. Je werkt bij ons 

direct mee aan verschillende dossiers. Je start met het doen van jurisprudentie-, literatuur- en 

wetgevingsonderzoek en het uitwerken van het resultaat daarvan in een juridische notitie. Als blijkt dat 

je dit in de vingers hebt, zal je ook gaan meeschrijven aan (concept)processtukken. 

 

Daarnaast werken wij binnen het team met bestuursrechtelijke thema’s die zijn verdeeld onder de 

juristen. Onderdelen van het themawerken zijn het bijhouden van alle ontwikkelingen in jurisprudentie, 

literatuur en wetgeving, het schrijven van blogs, het verzorgen van bijeenkomsten en het intern/extern 

delen van kennis. Als stagiair(e) werk je ook mee aan een thema en zal je een of meerdere onderdelen 

ondersteunen. 

 

Verder pak je alle andere werkzaamheden op die op je pad komen. 

 

Krijg je van deze uitdaging energie? Dan kan jij vast alle eisen afvinken! 

 

• Je volgt de master Jurist & Overheid/Staats- en Bestuursrecht of hebt die onlangs afgerond; 

• je hebt een passie voor het bestuurs- en/of omgevingsrecht; 

• je zou graag twee kanten van het bestuurs- en omgevingsrecht willen leren kennen (zowel vanaf 

de zijde van de overheid als vanaf de zijde van de particulier/ondernemer); 

• van juridische uitzoekklussen krijg jij geen genoeg; 

• een flexibele instelling en hard werken is je niet onbekend; 

• plezier maken is je ook niet onbekend; 

• reeds opgedane werkervaring binnen het bestuurs- en of omgevingsrecht is een zeer 

gewaardeerde pré en 

• je bent woonachtig in de omgeving van onze mooie stad Amsterdam. 

 

Van ruilen komt huilen, maar niet bij ons! In ruil voor het bovenstaande bieden wij je het 

volgende aan. 

 

• Ervaring in de praktijk opdoen met direct eigen verantwoordelijkheid; 

• de mogelijkheid om zelfstandig én in teamverband aan zaken te werken; 

• alle kans om jezelf te ontwikkelen; 

• doorgroeimogelijkheid naar de functie van junior jurist; 

• een stagevergoeding en 

• de leukste collega’s! 

 

Wat wil je nog meer! Spreken we je snel?  

 

Voor vragen over de functie, kan je terecht bij onze manager mw. mr. Nina Schippers op 

telefoonnummer 020-3017180 of per e-mail via nschippers@catchlegal.nl. 

Heb jij geen vragen voor onze manager en wil je direct solliciteren? Motivatiebrief met CV kan worden 

verzonden naar secretariaat@catchlegal.nl. 
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