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Advocaat-stagiair (gevorderd) 

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een advocaat-stagiair (2e of 3e jaars), bij voorkeur 

met enige ervaring binnen de vastgoed- of aanbestedingspraktijk. Geen ervaring binnen 

deze rechtsgebieden? Civilisten met een passie voor de moderne advocatuur zijn bij ons ook 

zeer welkom!   

 

Herken jij je in de volgende kwaliteiten? 

• minimaal 1 jaar ervaring als advocaat, bij voorkeur binnen de vastgoed- en/of 
aanbestedingspraktijk; 

• sterke analytische en communicatieve vaardigheden; 

• een teamplayer die zich graag vastbijt in complexe vraagstukken;  

• oog voor de commerciële aspecten van het vak;  

• een uitstekende Nederlandse en Engelse taalvaardigheid, zowel schriftelijk als 
mondeling. 

Wat hebben wij te bieden? 

• diverse mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een moderne topadvocaat; 

• prettige werksfeer in een dito werkomgeving; 

• uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. 

 

Over Born Legal 

Born Legal is opgericht in 2014 en heeft in de afgelopen jaren haar sporen verdiend op het 

gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. De advocaten van Born Legal 

zijn specialisten pur sang, beschikken over diepgaande kennis en ervaring en zijn het 

levende bewijs dat een klein kantoor groot kan zijn in daadkracht. Born Legal staat voor 

korte lijntjes, heldere afspraken, een gezonde portie Brabantse nuchterheid met de kwaliteit 

altijd op nummer één! 

Onze advocaten zijn experts die zich dagelijks bezig houden met het omzetten van complexe 

juridische vraagstukken in praktische oplossingen. Door hun specifieke focus en ervaring 

lopen zij voortdurend voorop en opereren zij in de top van de markt. Zij zijn een gewild 

sparringpartner voor overheid, (inter)nationale bedrijven, projectontwikkelaars, verenigingen 

van eigenaars op het gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht en het civiele vastgoedrecht 

(waaronder koop en huur). 

Born Legal is gevestigd in het Evoluon in Eindhoven. 

 

Enthousiast? 

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging bij Born Legal? Stuur dan je motivatiebrief, CV en 

eventueel beschikbare schriftelijke getuigschriften via onderstaand formulier. 

Heb je vragen? Stel ze aan Peter van Limpt via 06-55278182 of peter@bornlegal.nl. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 


