Advocatenkantoor El Hannouche bedient vanuit Utrecht zowel particuliere als zakelijke cliënten in het
hele land. Wij zijn gespecialiseerd in het (internationale) personen- en familierecht en het strafrecht.
Studentstage
Gedurende het gehele jaar bieden wij talentvolle en enthousiaste studenten in de laatste fase van hun
universitaire rechtenstudie de kans om praktijkervaring op te doen binnen ons kantoor. Wij bieden je
een brede door de Universiteit Utrecht erkende stage aan binnen zowel de advies- als de
procespraktijk waarbij je kennis maakt met onze rechtsgebieden.
Intensieve stagebegeleiding
Omdat wij een overzichtelijk kantoor zijn met korte lijnen, kunnen wij je tijdens je stage een intensieve
begeleiding aanbieden met regelmatige tussenevaluaties. Op die manier word je in relatief korte tijd
steeds zelfstandiger met het afnemen van intakegesprekken, het opstellen van processtukken en
schriftelijke adviezen, het voorbereiden en bijwonen van zittingen, het schrijven van juridische
artikelen etc. Op die manier krijg je een goed beeld van wat de advocatenpraktijk inhoudt zodat je
kunt beoordelen of je na je studie wilt werken in de advocatuur.
Thuiswerk
De stagebegeleiding wordt in verband met de coronamaatregelen voorlopig op afstand gegeven via
videoconferentie. Als stagiair zul je bovendien in de cloud werken zodat je vanuit huis je opdrachten
uitvoert via ons online systeem.
Stagevergoeding
Als tegemoetkoming in de onkosten ontvang je een stagevergoeding.
Meer informatie
Gevraagd
Wij zijn op zoek naar ambitieuze studenten in de laatste fase van hun studie met goede
studieresultaten en affiniteit met de procespraktijk.
Periode
Omdat de studiedruk steeds verder toeneemt, stellen wij studenten in staat om passende afspraken te
maken over de stageperiode, stageduur alsook het tussendoor volgen van onderwijs.
Meer informatie
Heb je na het lezen van bovenstaande, interesse in een uitdagende studentstage in een afwisselende
procespraktijk? Dan ontvangen we graag je sollicitatie per e-mail vergezeld van een motivatiebrief,
curriculum vitae en een actuele universitaire cijferlijst. Je kunt je sollicitatie richten aan
sollicitatie@elhannouche.nl t.a.v. de heer mr. drs. J. el Hannouche. Je kunt ons telefonisch bereiken op
telefoonnummer: 030-2919874. Kijk ook op onze website voor meer informatie: www.elhannouche.nl.

