
 
 

Ben jij die flexibele schakel die snel mee kan komen in de waan van de dag? Ben je op zoek naar een 

stage waar je in 5 maanden klaargestoomd wordt om zelfstandig te kunnen werken? Lees dan snel 

verder! 

 

 

Stage Junior Paralegal 
(Rotterdam) 

 
 
Wie zijn wij?  
 
Sedgwick is dé expert op het gebied van schadelast- en risicobeheersing. Wij zijn wereldwijd 
vertegenwoordigd in meer dan 65 landen en werken met meer dan 27.000 collega’s. Daarmee 
vormen we een onmisbare schakel in de wereldwijde schade- en risicoketen. In Nederland ligt onze 
deskundigheid voor TPA en expertise bijvoorbeeld binnen de letselschade, medische- en 
arbeidszaken, en maritieme en trasportzaken. Met zo’n 400 collega’s verspreid over kantoren in 
Rotterdam, Amstelveen, Eindhoven en Hoogeveen is er altijd iemand in de buurt. Niet alleen bieden 
wij onze klanten de best mogelijke oplossingen, ook willen wij onze medewerkers een inspirerende 
werkplek bieden, waarin zij gestimuleerd worden het beste in elkaar naar boven te halen. 

 

 
Wat ga je doen als stagiair(e) Junior Paralegal? 
 
Geen enkele dag is hetzelfde; op elk moment kunnen spoedeisende klussen binnenkomen en alles 
moet flexibel georganiseerd blijven. Je werkt bij de spil van de organisatie, de bedrijfsjurist. Iedereen 
in de organisatie kan bij je komen met vragen of opdrachten over allerlei zakelijke onderwerpen. De 
bedrijfsjurist staat voor iedereen klaar. Collegialiteit, laagdrempelige beschikbaarheid, tijdige reactie 
en hoge kwaliteit van dienstverlening dienen hierbij hand in hand te gaan. Mogelijke activiteiten 
kunnen zijn: 

• algemeen archief- en contractmanagement; 

• ondersteuning bij UBO, KYC, Due Diligence, AVG-verzoeken, bezwaarschriften en Corporate 
Householding; 

• het opstellen, beoordelen en/of aanpassen van beleidsstukken, aandeelhouders- en 
bestuursbesluiten. alsmede overeenkomsten, zoals maar niet beperkt tot NDA’s, opdracht-, 
huur-, freelance- en vaststellingsovereenkomsten en diverse templates; 

• notities schrijven over bijvoorbeeld WFT, verzekeringsrecht, compliance en AVG gerelateerde 
onderwerpen; 

• aanwezigheid en input bij nationale en internationale conference calls t.a.v. diverse 
projecten; 

• betrokkenheid bij operationalisering nieuwe bedrijven, bij oprichting/onderhoud van 
bedrijven in andere landen en afwikkeling van fusies en overnames; 

• bijwonen van seminars ter verdieping van kennis (privacyrecht bv. en eventueel met PE 
punten). 

 
Zoals hierboven zichtbaar kan er op vele terreinen ervaring worden opgedaan. Er wordt een gedegen 
opleiding in de praktijk aangeboden, waarbij je zelfstandig leert werken op niveau.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
 

• je studeert Nederlands recht, volgt een opleiding HBO-Rechten of MER of je bent 
afgestudeerd en zoekt een springplank voor de start van je carrière; 

• je zoekt een stage voor 5 maanden, voor 4 à 5 dagen per week en je wilt voluit investeren in 
je toekomst; 

• je bent woonachtig in de omgeving Rotterdam; 

• je bent hands-on, nauwkeurig, een harde werker en leergierig. 
 
 
Wat kan je van ons verwachten? 
 
Naast een gezellige werksfeer met enthousiaste en hardwerkende collega’s bieden wij je: 

• een afwisselende en dynamische stage; 

• een opdracht in overleg en afgestemd op jouw reeds opbouwde expertise; 

• een informele en professionele werksfeer binnen een internationale, multidisciplinaire 
organisatie. 

 
 
Vragen? 
 

Heb je vragen over deze stage? Neem dan contact op met Niels Smoor, Legal Counsel & Privacy 

Officer Continental Europe & Africa, via 088- 2866681 of niels.smoor@nl.sedgwick.com.  

 

 
Jouw stage? 
 

Wil je meteen reageren, stuur dan direct je cv en motivatiebrief naar niels.smoor@nl.sedgwick.com 

o.v.v. “stage junior paralegal”. Naast jouw cv en motivatiebrief ontvangen we ook graag jouw 

cijferlijst inclusief eventuele herkansingen.  

 

We zien jouw reactie met belangstelling tegemoet! 
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