
 
Vacature paralegal voor de luchtvaartpraktijk  

 

Voor onze praktijkgroep Luchtvaart zijn we op zoek naar een paralegal met aantoonbare affiniteit 

met het civiele recht en interesse in de luchtvaart en het vervoerrecht.   

 

Wie zijn wij? 

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

internationale componenten: dat is dagelijkse kost bij Van Traa Advocaten. 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 

Advocaten 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.  

 

Luchtvaart 

Van Traa is al vele decennia actief in de luchtvaart. Een aantal zaken die in de loop van de tijd 

werden behandeld, hebben geleid tot standaardarresten van de Hoge Raad of het Hof van Justitie 

of trokken veel media aandacht. Het luchtvaartteam van Van Traa Advocaten vertegenwoordigt 

verschillende nationale en internationale luchtvaartmaatschappijen, alsmede andere betrokken 

partijen in de luchtvaartsector zoals operators, ground handlers, fabrikanten van onderdelen, 

vliegtuigsimulatoren en hun verzekeraars in zaken met betrekking tot: 

 

 Internationaal en Europees luchtrecht en passagiersclaims (Verordening 261/2004 en 

Verdrag van Montreal) 

 Luchtvaartongevallen (o.a. MH17 en het ongeval in Tripoli in 2010) 

 Slots en andere regulatory zaken 

 Contractuele disputen 

 Opstellen van contracten en algemene voorwaarden 

 Vrachtclaims 

 

Wie zoeken wij? 

Voor onze luchtvaartpraktijk zijn wij op zoek naar een paralegal. Als paralegal ben je 

(mede)verantwoordelijk voor opstellen van diverse processtukken en verricht je uiteenlopende 

werkzaamheden. Je hebt aantoonbare affiniteit met het civiele recht en interesse in de luchtvaart 

en 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.) 

 Mogelijkheid om door te groeien naar het zelfstandig voeren van procedures in 

samenwerking met een advocaat en/of legal manager 

 Jurisprudentie en literatuur onderzoek 

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

 Assisteren bij het opstellen van publicaties 

 

Onze toekomstige collega 

 Jurist, die beschikt over een HBO-rechten diploma of die een WO-bachelor en/of 

WO-master heeft afgerond 

 Zorgvuldig, met oog voor detail  

 Is flexibel, stressbestendig en pakt nieuwe zaken gemakkelijk en snel op 

 Organisatorisch en planmatig sterk 

 Bereid om de technische en operationele factoren van de luchtvaart te leren kennen 

 Enthousiaste en nuchtere teamplayer 

 Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel schriftelijk als 

mondeling 

 

Wat bieden wij 

 Een uitdagende baan als paralegal bij een middelgroot advocatenkantoor in het 

centrum van Rotterdam  

 Intensieve opleiding en begeleiding 

 Een enthousiast team met passie voor het vakgebied 

 Een veelzijdige rol met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatieven 

 Veel contact met cliënten  

 Leuke collega’s en fijne werksfeer 

 Aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief 

pensioenregeling, laptop, werktelefoon en een reiskostenvergoeding.  

 Dagelijks een gezonde lunch 

 Een informele werkomgeving met leuke kantooractiviteiten 

 Een eigen werkplek op een kamer met een andere paralegal of advocaat 

 

Heb je interesse?  Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met Willem Jan 

Makkinga, directeur, (makkinga@vantraa.nl).  


