
 
 

Vacature advocaat-stagiaire met focus op de luchtvaartpraktijk  

 
 
Wie zoeken wij? 

 

Voor onze snelgroeiende luchtvaartpraktijk zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiaire. Je hebt 

aantoonbare affiniteit met het civiele recht en interesse in het vervoerrecht. Je werkt samen in een 

hecht team aan zowel nationale als internationale zaken. Onder andere vertegenwoordig je diverse 

luchtvervoerders en hun verzekeraars in aansprakelijkheidskwesties, adviseer je over Europese 

luchtvaartrecht gerelateerde kwesties en treed je voor luchtvervoerders en hun verzekeraars op in 

lading- en passagiersclaims (vertragingszaken, (letsel)schades, etc). 

 

 

De werkzaamheden omvatten onder meer: 
 

 jurisprudentie en literatuur onderzoek; 

 opstellen van processtukken; 

 voeren van schikkingsonderhandelingen; 

 opstellen van publicaties; 

 behandeling en advisering in (eigen) dossiers; 

 voeren van procedures voor de rechtbank. 

 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

 

Het werken bij Van Traa biedt jou een inspirerende omgeving met een uitdagende (advies- en 

proces)praktijk waarin je enerzijds mag meewerken in grote (inter)nationale zaken en anderzijds 

snel eigen verantwoordelijkheid krijgt. Van Traa hecht aan toegevoegde waarde en kwaliteit. 

Daarom volg je naast de beroepsopleiding regelmatig interne en externe cursussen voor het 

uitbreiden en onderhouden van je juridische kennis. Wij bieden je daarnaast veel ruimte voor je 

persoonlijke ontwikkeling. Werken bij Van Traa betekent werken in een plezierige en informele 

omgeving met 60 betrokken collega’s die een hecht team vormen. Daarnaast bieden wij goede 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

 

Wat verwachten wij van jou? 

 

 je hebt een (bijna) afgeronde LL.M. met goede studieresultaten en aantoonbare 

affiniteit met het civiele recht en interesse in het vervoerrecht; 

 je hebt je naast je studie op persoonlijk vlak ontwikkeld; 

 je bent analytisch sterk, ambitieus en commercieel gedreven; 

 je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden 

(Nederlands en Engels); 

 je werkt zorgvuldig met oog voor detail en bent praktisch ingesteld; 

 je bent een enthousiaste en nuchtere teamplayer met een gezonde dosis humor.  


