
V A N  M A A R T  T / M  J U L I

VACAT U R E
STAGE PRO BONO CONNECT

P R O  B O N O

C O N N E C T

Ben jij rechtenstudent aan de Universiteit van

Amsterdam en wil je relevante praktijkervaring

opdoen naast je studie?

 

Lees dan verder en solliciteer! 

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 21 februari 

op naar:

info@probonoconnect.nl

 



O v e r  P r o  B o n o  C o n n e c t

W i e  zo e k e n  we

W a t  b i e d e n  we

Pro Bono Connect is een project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en

is de bemiddelaar in Nederland tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben

en advocatenkantoren die pro bono juridisch advies willen verlenen. Zestien van Nederlands grootste

advocatenkantoren zijn inmiddels bij Pro Bono Connect aangesloten. Naast het bemiddelen van

verzoeken zet Pro Bono Connect zich actief in voor de bevordering van de pro bono cultuur onder

Nederlandse advocaten. Dit doet Pro Bono Connect onder meer door het organiseren van verschillende

evenementen, seminars en thema-lunches.

In de rol van stagiair ondersteun je de projectcoördinator en head van Pro Bono Connect bij hun

dagelijkse werkzaamheden. Daarbij hoort onder meer: het bemiddelen van juridische verzoeken; het

organiseren van vergaderingen, webinars en andere evenementen; en ga je mee met interne en

externe overleggen(koffie momenten) met maatschappelijke organisaties en aangesloten

advocatenkantoren. Daarnaast zul je je actief richten op het vergroten van de naamsbekendheid en

zichtbaarheid van Pro Bono Connect onder de maatschappelijke organisaties.

je bent rechtenstudent aan de Universiteit van Amsterdam (bij voorkeur in de masterfase) met

aantoonbare affiniteit met maatschappelijke organisaties en mensenrechten

je bent communicatief vaardig, digitaal savvy en schrijft graag 

je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend (in woord en geschrift)

je bent doortastend, initiatiefrijk, ondernemend en kan goed zelfstandig werken

je bent twee dagen per week beschikbaar in de periode van maart t/m juli 2021

je hebt ervaring met het gebruik van Excel, WordPress en/of Mailchimp

een afwisselde rol op het snijvlak van maatschappelijke organisaties, de academische wereld en

de (commerciële) advocatuur

de gelegenheid om kennis te maken met juridisch pro bono-werk in Nederland, diverse

maatschappelijke organisaties en toonaangevende advocatenkantoren. Je krijgt daarmee de

mogelijkheid om je professionele netwerk flink uit te breiden

een stagevergoeding van €100,- per maand en een reiskostenvergoeding

Solliciteren kan t/m 21 februari 2021 door een e-mail met CV en motivatiebrief

o.v.v. ‘Stage Pro Bono Connect’ te sturen naar projectcoördinator Loïs Vaars:

info@probonoconnect.nl

tijdens de lockdown werk je van huis, daarna krijg je een plek op ons kantoor in de Amsterdam

Law Hub


