
 

Vacature advocaat-stagiaire Transport & Logistiek 

Wie zijn wij? 

Spraakmakende zaken, veel betrokken partijen, grote belangen en internationale componenten: 

dat is dagelijkse kost bij Van Traa. Uiteenlopende onderwerpen komen voorbij, waarbij te denken 

valt aan aanvaringen, ladingschades, vliegrampen, handelsgeschillen, product recall en 

vastgehouden containers. Deze, maar ook vele andere complexe en uitdagende zaken worden door 

Van Traa Advocaten behandeld. 

Onze expertise op het gebied van transport en logistiek, internationale handel en verzekering en 

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. 

Transport & Logistiek   

Van Traa geniet wereldwijde erkenning voor haar ervaring en expertise op het gebied van transport 

en logistieke dienstverlening. Het team is betrokken bij de meest ingrijpende en complexe 

problemen in de (inter-)nationale transportsector. Ook roepen onze cliënten onze hulp in om 

potentiële problemen juist een stap voor te zijn, bijvoorbeeld door het opstellen van 

overeenkomsten en algemene voorwaarden. 

Wie zoeken wij? 

Voor onze transportpraktijk zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiaire met interesse voor 

transport en logistiek. Als advocaat-stagiaire bij Van Traa word je vanaf dag één betrokken bij 

besprekingen, zittingen en werk je in een hecht team samen aan spraakmakende zaken. Je wordt 

begeleid door ervaren advocaten die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van transport en 

logistiek.  

De werkzaamheden omvatten onder meer:  

 Jurisprudentie en literatuuronderzoek  

 Nauw contact met onze cliënten 

 Opstellen van processtukken 

 Voeren van schikkingsonderhandelingen 

 Behandeling en advisering in (eigen) dossiers 

 Voeren van procedures 

Onze toekomstige collega 

 Je hebt een (bijna) afgeronde master met civiel effect, goede studieresultaten en 

aantoonbare affiniteit met transport- en/of handelsrecht 

 Je bent analytisch sterk, ambitieus en commercieel gedreven 

 Je hebt een goede beheersing van de Engelse- en Nederlandse taal, zowel schriftelijk als 

mondeling  

 Je werkt zorgvuldig met oog voor detail en bent praktisch ingesteld 

 Je bent een enthousiaste en nuchtere teamplayer met een gezonde dosis humor 

https://www.vantraa.nl/nl/praktijk/onze-praktijk/transport-logistiek/algemene-voorwaarden-en-contracten/


 

Wat bieden wij 

 Een uitdagende baan als advocaat 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 advocaat 

 

Enthousiast geworden?  

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met Leendert van Hee, partner 

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