
 

 

 

Stonewater B.V., Emmalaan 20, 1075 AV Amsterdam 
tel +31 20 20 90 800, fax +31 20 20 90 801, KvK/CoC 72818948 

Stonewater zoekt een enthousiaste werkstudent! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht. We adviseren binnen- en buitenlandse 
ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders over onder meer aandeelhoudersstructuren, overnames, fi-
nancieringen, herstructureringen, bestuurders- en beroepsaansprakelijkheden, commerciële transacties en 
reorganisaties en we procederen voor hen als hier geschillen over ontstaan.  

Onze dienstverlening is gevarieerd en multidisciplinair. Van corporate mediation tot en met cassatieprocedu-
res bij de Hoge Raad. En van pure litigation tot en met full scale overnametrajecten en alles daar tussenin. 
Onze advocaten hebben hun ervaring opgedaan bij zowel gerenommeerde advocatenkantoren als in de pri-
vate equity. 

Het team bestaat op dit moment uit 8 ambitieuze advocaten en paralegals.  

Wie wij zoeken 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste werkstudent, die bij voorkeur in de eindfase van de master Onderne-
mingsrecht zit. Je kunt goed werken in teamverband, maar je kunt ook zelfstandig optreden. Zo zijn wij op 
zoek naar iemand die zowel ondersteunende werkzaamheden kan oppakken als mee kijken in lopende dos-
siers en juridisch inhoudelijke vraagstukken kan oppakken. Omdat je bij ons nooit bent uitgeleerd, mag je ook 
aanschuiven bij onze interne opleidingen en mee gaan naar zittingen. 

Je komt terecht in een hecht team waar er naast het harde werken veel ruimte en aandacht is voor goede 
begeleiding, opleiding en ontspanning. Zo zal je in een prettige omgeving optimaal worden opgeleid tot een 
topjurist.  

Hands on, daadkrachtig, pragmatisch, professioneel en gericht op topkwaliteit, maar wel met een eigen stijl. 
Dat zijn wij en dat zoeken we ook in jou. 

Sollicitatieprocedure 

Graag ontvangen wij jouw CV, motivatiebrief, cijferlijsten (zowel Bachelor en Master) en eventuele stagebe-
oordelingen. 

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke selectie en één gesprek. 

Wil je meer informatie over deze vacature? 

Neem dan contact met ons op via ssediqui@stonewater.nl. 
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