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Vacature.

Het Juridisch Spreekuur is op zoek naar jou!
Wil jij juridische praktijkervaring opdoen door mensen te helpen, aan je
communicatieve vaardigheden werken, een ijzersterk cv opbouwen en ook
nog eens 9 ECTS te verdienen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken gedreven studenten, die goed
kunnen luisteren en in teamverband de juiste juridische oplossingen
kunnen aanbieden aan onze cliënten.
Stichting Het Juridisch Spreekuur bestaat uit een team van ongeveer 25
enthousiaste en gezellige rechtenstudenten en geeft elke werkdag op
verschillende locaties in Groningen gratis juridisch advies. Als medewerker
draai je samen met een andere student ongeveer één keer per twee
weken een spreekuur en geef je advies over uiteenlopende zaken.
Daarnaast draai je mee in een van de commissies binnen Het Juridisch
Spreekuur. Het Juridisch Spreekuur heeft één keer in de maand op
dinsdagsavond een vergadering van een één uur, hier bespreken wij
recente zaken en andere belangrijke punten die op de agenda staan.
Ook is er de mogelijkheid om een plekje over te nemen in het bestuur als
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Hierdoor lever je een
belangrijke bijdrage aan Het Juridisch Spreekuur en ben je het
aanspreekpunt voor de medewerkers.
Voorwaarden:
• Je volgt de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit
Groningen;
• Je hebt je propedeuse behaald;
• Je bent 14 maanden beschikbaar.
Wat wij jou bieden:
• 9 extra ECTS voor op je diploma;
• Leuke en relevante cursussen over verschillende rechtsgebieden;
• Communicatie en schrijfvaardigheden cursussen;
• Een gezellig en leuk team! ;)
Lijkt het jou leuk om mensen écht te helpen en zo tegelijkertijd ervaring op
te doen? Solliciteer dan snel voor 9 oktober 2022 23:59 uur!
Meer weten? Neem dan een kijkje op www.hetjuridischspreekuur.nl of
check onze Instagram- en Facebookpagina. Voor vragen over het
spreekuur mag je ons ook altijd een privébericht of mailtje sturen!
Nu al overtuigd? Solliciteer dan gelijk door je cv en motivatiebrief te
sturen naar pocommissie@gmail.com!

