
 

Van Traa zoekt advocaat-stagiaire voor Internationale Handelspraktijk 

met belangstelling voor “voedsel & waren” 

 

Wie zijn wij? 

 

Spraakmakende schades, omvangrijke contracten, veel betrokken partijen, grote belangen en vaak 

internationale componenten: dat is dagelijkse kost bij Van Traa. Een variëteit aan onderwerpen komt 

voorbij, waarbij te denken valt aan stormschades, vliegrampen, handelsgeschillen, product recalls, 

aanvaringen, brandschades, instortingen en vastgehouden containers. Deze, maar ook vele andere 

complexe en uitdagende zaken worden door Van Traa behandeld. 

 

Wie zoeken wij?   

 

Voor onze snel groeiende internationale handelspraktijk zoeken wij een beginnend of gevorderde 

advocaat-stagiaire met een brede interesse in de (inter)nationale handel vanuit een (Europees) 

bestuursrechtelijk perspectief met affiniteit voor civielrechtelijke aspecten of andersom.  

 

Je gaat bedrijven adviseren over de bestuursrechtelijke wetgeving. Het kan gaan om de kwaliteit en 

veiligheid van voedsel en waren maar ook over milieuvriendelijke en duurzame productieprocessen. 

Daarnaast procedeer je waar nodig civielrechtelijk tegen afnemers of bestuursrechtelijk tegen 

beslissingen van verschillende overheden (NVWA, DCMR, IL&T, SZW, Skal).  

 

Ben jij een gedreven jurist en ben je bereid je verder te ontwikkelen op het gebied van zowel 

bestuursrecht als civiel recht? Dan zoeken wij jou. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

 

Wij bieden 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 master bestuurs- handels- of privaatrecht met goede 

studieresultaten;  

 Je hebt affiniteit met bestuursrechtelijke en civiele vraagstukken; 

 Je hebt je ook naast je studie op persoonlijk vlak ontwikkeld; 
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 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. 

 

Enthousiast geworden? 

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met Silvia Gawronski, associate partner 

(gawronski@vantraa.nl) of met Willem Jan Makkinga, directeur (makkinga@vantraa.nl).  

 

 

  

  

 




