
Studentstage Overheid & Onderneming

Voor de praktijkgroep Overheid en Onderneming zijn wij op zoek naar enthousiaste student-
stagiaires. Wil jij graag kennismaken met de dagelijkse praktijk van AKD? En jouw juridische skills 
in de praktijk toetsen? Dan is een studentstage bij ons kantoor een goede en leuke uitdaging.

Gedurende je stage betrekken wij je bij alles wat binnen de praktijkgroep en vestiging speelt. Je 
wordt in de dagelijkse praktijk begeleid door één van onze kantoorgenoten bij wie je ook op de 
kamer zit. Tevens kan je terecht bij de studentstagecoördinator van jouw vestiging.

De praktijkgroep Overheid en Onderneming behoort tot de top van Nederland op het gebied van 
onder andere ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, grondbeleid, contracten met de overheid en 
overheidsaansprakelijkheid. Onze specialisten behandelen zaken op het gebied van zowel het 
privaatrecht als het bestuursrecht. Wij treden op voor (semi-)overheden, bedrijven en 
particulieren.

Je komt te werken in het team dat zich richt op het ondernemingsrecht voor (semi)overheden 
zoals woningcorporaties en gemeenten. Je krijgt o.a. te maken met:

 Advisering van overheidsbedrijven;
 Het bijstaan van woningcorporaties bij de op grond van de Woningwet verplichte scheiding;
 Verhaal van bestuursrechtelijke vorderingen (conservatoir beslag, onderzoek naar 

Bestuurdersaansprakelijkheid van contractspartijen etc.);
 Het aangaan van samenwerkingen tussen overheden en met derden;
 Omgaan met faillissementen van grote contractspartijen van overheden.

Een studentstage op de Nederlandse vestigingen van AKD is een fulltime functie en beslaat een 
periode van 8 weken. In overleg bestaat de mogelijkheid om gedurende een kortere periode stage 
te lopen (6 weken) of om de stage parttime in te vullen (4 dagen). Op basis van ervaring raden wij 
echter wel een fulltime stage van acht weken aan. Studentstages vangen aan op de eerste 
maandag van de maand.

Tijdens de studentstage ontvang je een maandelijkse bruto vergoeding van maximaal € 750, -.

Bevalt je stage van beide kanten? Dan bestaat de mogelijkheid om jouw aanwezigheid bij AKD 
voort te zetten middels een studentmedewerkerschap of het schrijven van een scriptie. Het is 
uiteraard ook mogelijk versneld in aanmerking te komen voor de functie van advocaat-stagiaire.

Wil jij in aanmerking komen voor een studentstage? Vul dan het student-stage aanvraagformulier 
voor onze vestiging in Breda in op www.werkenbijakd.nl. In jouw brief zien wij graag de motivatie 
voor de keuze voor de sectie terug, alsook de periode waarin jij de stage zou willen plannen.
Voor vragen kun je contact opnemen met onze recruiter, Maud Creemers 088-2535386.

http://www.werkenbijakd.nl/

