Stageplekken beschikbaar!
Wij zoeken op ons hoofdkantoor te Hoofddorp
stagiaires op het gebied van:
-

HBO of WO rechten
marketing & communicatie

facily LAW is een franchiseformule waar advocaten, juristen en mediators zich bij kunnen aansluiten.
facily LAW richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf (mkb) en particulieren. Door de
jarenlange praktijkervaring binnen de juridische wereld ligt de focus van ons kantoor op het bieden
van full-service juridische ondersteuning. Stagiaires met een juridische achtergrond kunnen bij
ons volledig meelopen in de dagelijkse praktijk.
Vanwege recente interne ontwikkelingen zijn wij ook op zoek naar een stagiaire op marketing &
communicatiegebied.
Stagiaires staan bij facily LAW onder leiding van onze deskundigen en krijgen, naast het meelopen
in de dagelijkse werkzaamheden bij ons bedrijf, ook voldoende ruimte voor het werken aan hun
stageopdracht/afstudeeropdracht. Daarnaast zijn er ook “klusjes” die nu eenmaal moeten gebeuren,
maar onze stagiaires krijgen veel ruimte voor hun eigen inbreng.
Kortom, word je enthousiast van het bovenstaande en vind je het leuk om creatief mee te denken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat kun je van ons verwachten:
Een uitdagende en leerzame stage binnen
een gezellig kantoor,
Veel ruimte voor eigen inbreng,
Aantrekkelijke stagevergoeding,
Praktijkervaring
opdoen
op
jouw
werkgebied,
Samenwerken met onze deskundigen,
Gratis lunch.

Wat verwachten wij van jou:
Je werkt georganiseerd en overzichtelijk,
Je bent creatief en vindt het leuk om met
ons mee te denken,
Je kunt snel schakelen,
Je kunt goed overweg met Word, Excel,
PowerPoint,
Je hebt goede beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift,
Je bent punctueel,
Je bent stressbestendig,
Je volgt een relevante opleiding,
Je bent zelfstandig, maar kunt ook in
groepsverband samenwerken,
Je bent op zoek naar een stageplek van 24
tot 40 uur per week,
Je bent per direct (of zeer binnenkort)
beschikbaar.

Herken jij je in bovenstaande tekst? Reageer dan snel en stuur je motivatiebrief en C.V. aan:
info@facilyLAW.com ter attentie van Mirjam Odekerken.
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