
 
 

 

Vacature (HBO) -jurist voor de luchtvaartpraktijk  

 
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 

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

andere complexe en uitdagende zaken worden door Van Traa behandeld. 

 

Onze expertise op het gebied van vervoer, internationale handel, verzekering & aansprakelijkheid 

is al sinds 1898 een begrip en wordt van generatie op generatie doorgegeven. De advocaten van 

Van Traa staan met beide benen op de grond, vinden persoonlijk contact met de cliënt belangrijk 

en hechten waarde aan een professionele en plezierige werksfeer. 

 

Wie zoeken wij? 

Voor onze luchtvaartpraktijk zijn wij op zoek naar een (HBO) jurist. Je hebt aantoonbare affiniteit 

met het civiele recht en interesse in het vervoerrecht. Je werkt nauw samen met de advocaten en 

assisteert vakinhoudelijk bij zowel nationale als internationale zaken.  

 

De werkzaamheden omvatten onder meer: 

 
 Ondersteuning bij  de behandeling van en advisering in dossiers 

 Ondersteuning bij procedures (support verlenen bij het opstellen van 

processtukken, de voorbereiding van zittingen etc.) 

 Vaststellingsovereenkomsten opstellen 

 Contact met externe partijen 

 Jurisprudentie en literatuur onderzoek 

 Assisteren bij het in stand houden van het know-how (kennis) systeem 

 

Onze toekomstige collega 

 Jurist, minimaal HBO werk- en denkniveau 

 Zorgvuldig, met oog voor detail  

 Plezier in werken onder tijdsdruk 

 Organisatorisch en planmatig sterk 

 Enthousiaste en nuchtere teamplayer 

 Zelfstandig en assertief 

 Goede digitale vaardigheden (Microsoft Word, Outlook, etc.) 

 Goede beheersing van de Engelse- en Nederlandse taal 

 

Wat bieden wij 

 Een uitdagende baan als paralegal   

 Voldoende begeleiding en opleiding 

 Leuke collega’s en goede werksfeer  

 Goede arbeidsvoorwaarden 



 
 

 

Meer weten? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert Pessers, partner V&A 

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




