VACATURE WERKSTUDENT

Finnius zoekt:
een student financieel recht in de eindfase van zijn of haar studie die het leuk vindt om bij Finnius
als werkstudent aan de slag te gaan.
Finnius is:
Finnius is een succesvol, in Amsterdam gevestigd nichekantoor, gespecialiseerd in het financieel
toezichtrecht. Wij adviseren onder meer financiële ondernemingen en (beurs)vennootschappen en
onderhouden namens deze cliënten contacten met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De
Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank. Finnius voert ook procedures, met name
tegen de AFM en DNB.
Finnius bestaat uit een team van gedreven specialisten die plezier hebben in hun werk en een goede
teamspirit en een ontspannen werkomgeving hoog in het vaandel hebben staan. Bij Finnius wordt
veel waarde gehecht aan de ontwikkeling van medewerkers en samenwerking binnen kantoor.
Wij zoeken een student:
in de eindfase van de studie Nederlands recht (Master);
die aantoonbare affiniteit heeft met financieel (toezicht) recht; en
beschikt over enthousiasme, eigen initiatief en sterke analytische vaardigheden.
Finnius biedt:
Finnius biedt een stimulerende werkomgeving voor ambitieuze studenten. Als werkstudent draai je
mee in de lopende dossiers van de advocaten. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het opstellen
van concept-adviezen/processtukken/memoranda en het doen van jurisprudentieonderzoek.
Daarnaast wordt een beroep op jou gedaan bij projecten die van belang zijn voor de groei en
ontwikkeling van ons kantoor en onze know how. Dit loopt uiteen van administratieve taken tot
actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van consultatiereacties, vakpublicaties en
nieuwsbrieven.
Verder doe je als werkstudent mee met alle vakinhoudelijke activiteiten, zoals het know how overleg,
en sociale activiteiten, zoals borrels en kantooruitjes.
Wij bieden een marktconform salaris en een reiskostenvergoeding.
Periode
De periode waarin het werkstudentschap zal plaatsvinden wordt in overleg vastgesteld. Het
werkstudentschap wordt in beginsel aangeboden voor een periode van drie maanden voor minimaal
twee dagen in de week. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden.
Reageren?
Reacties op deze vacature voorzien van cv, motivatiebrief en cijferlijst kunnen worden gericht aan
onze office manager Coreine de Boer via coreine.de.boer@finnius.com.

