FIZ zoekt een

Werkstudent
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, gedreven en betrokken werkstudent
die zich in de eindfase van de bachelor of in de master bevindt en minimaal twee dagen
per week beschikbaar is om mee te werken in en kennis te maken met onze praktijk.
Daarbij is het van belang dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en
dat je de Engelse taal in woord en geschrift beheerst. Verder ben je accuraat en flexibel.
Aantoonbare affiniteit met financiering, insolventie & zekerheid is een pre.

Wie zijn wij?

Wat bieden wij?

•

•

•

•

FIZ advocaten staat voor Financiering,
Insolventie en Zekerheid en is gevestigd in
het historische Scheepvaartkwartier in
Rotterdam.
Wij zijn een boutique advocatenkantoor op
het gebied van het financieel (toezicht)recht,
het algemene verbintenissenrecht, het
insolventierecht en het zekerhedenrecht.
Binnen deze rechtsgebieden houden wij ons
zich bezig met adviseren, procederen,
opstellen van contracten en verlenen van
juridische bijstand.

•

•

Wij bieden je een informele werkomgeving
waar je de mogelijkheid krijgt om volledig in
onze praktijk mee te draaien en samen met ons
mooie opdrachten te doen voor onze cliënten.
Denk daarbij aan het opstellen van memo’s,
het doen van jurisprudentieonderzoek, maar
ook aan het bijwonen van besprekingen
en zittingen en het aanpassen van
financieringsdocumentatie.
Daarnaast bieden we je de kans om een goed
beeld te krijgen van het reilen en zeilen op een
(niche) advocatenkantoor.

Ben jij de werkstudent die wij zoeken?
Vind je onderwerpen leuk omdat ze lastig zijn? Draag je graag zelf de verantwoordelijkheid voor de
zaken die je oppakt? Word je enthousiast van uitdagende juridische inhoud? En wil je alles weten van
de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, blockchain en
crowdfunding? Dan is FIZ advocaten voor jou de perfecte basis.
Stuur een motivatiebrief, CV en cijferlijst naar info@fizadvocaten.nl. Wil je meer informatie of heb je
een vraag? Kijk op www.fizadvocaten.nl/work-at-fiz/ of neem dan contact op met Michiel Claassen
door te mailen naar m.claassen@fizadvocaten.nl of te bellen naar 010 – 205 23 70.

Meer informatie over FIZ en ons team:
www.fizadvocaten.nl

