zoekt per direct een

beginnend junior-medewerker
voor de praktijkgroep Intellectuele Eigendom

Onze praktijkgroep biedt een uitdagende en

Voor het volgen van cursussen en opleidingen

stimulerende werkomgeving voor ambitieuze en

is er binnen Stibbe alle ruimte. Als junior-medewerker

gedreven advocaten. Stibbe is een vooraanstaand

volg je de opleiding van de Nederlandse Orde van

internationaal advocaten- en notarissenkantoor met

Advocaten en de Law Firm School (LFS). De LFS biedt

vestigingen in Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Londen,

een intensief onderwijstraject waarmee de deelnemende

New York en Dubai. De meeste van onze cliënten

advocaten een goede basis leggen voor een carrière in

zijn beursgenoteerde en grote niet-beursgenoteerde

de internationale commerciële advocatuur.

ondernemingen en financiële instellingen.

Aan het begin van de stageperiode neem je deel

Binnen Stibbe staat een pragmatische en snelle

aan de Junior-medewerkerleergang. Gedurende een

dienstverlening centraal. Daarnaast zijn ambitie en

aantal weken volg je trainingen die ook gericht zijn

persoonlijke ontwikkeling belangrijke pijlers van Stibbe.

op persoonlijke vaardigheden zoals Presenteren,

Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door inzet, kwaliteit

Argumenteren en Persoonlijke effectiviteit.

en een open en informele omgang. Op die manier
stimuleren wij de onderlinge samenwerking en overleg

Commerciële dienstverlening vereist niet alleen juridische

en bevorderen we het kwaliteits- en opleidingsniveau

vakkennis om een goede gesprekspartner voor onze

van onze advocaten.

cliënten te kunnen zijn. Hiervoor is ook uitstekend
bedrijfskundig en financieel-economisch inzicht nodig.

De praktijkgroep Intellectuele Eigendom werkt

Stibbe heeft daarom het Stibbe MBA Highlights

voor nationale en internationale cliënten in zowel

programma opgezet in samenwerking met INSEAD,

de advies-, transactie- als procespraktijk. Samen

één van de meest gerenommeerde business schools

met collega’s van andere praktijkgroepen werk je

ter wereld. Dit programma vindt plaats aan INSEAD in

aan de IE aspecten van bijvoorbeeld overnames,

Fontainebleau.

beursintroducties en herstructureringen. Daarnaast
adviseer en procedeer je over diverse aspecten van

Wij zoeken naar een beginnend advocaat

het Intellectuele Eigendomsrecht, zoals auteursrecht,

met aantoonbare interesse in het Intellectuele

merkenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht,

Eigendomsrecht.

domeinnamenrecht, en gerelateerde rechtsgebieden
zoals reclamerecht, levensmiddelenrecht en product

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mr.

regelgeving. Tevens zul je je bezighouden met het

Janna van Olst via janna.vanolst@stibbe.com

opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten.

of + 31 20 546 03 73. Een oriënterend gesprek behoort
tot de mogelijkheden.

Van onze medewerkers vragen wij dat zij een wezenlijke

Je kunt je sollicitatie richten aan mr. Eva van den Berg

bijdrage leveren aan het delen van vaktechnische

via eva.vandenberg@stibbe.com.

kennis, bijvoorbeeld door middel van presentaties en
publicaties in vakbladen.

www.stibbe.com

