VACATURE WERKSTUDENT VOOR PROJECT
Finnius zoekt:
een student financieel recht die het leuk vindt om Finnius te helpen met de Vooruitblik 2020.
Finnius stuurt aan het begin van ieder jaar de Finnius Vooruitblik rond aan haar cliënten. In de
Vooruitblik staan belangrijke ontwikkelingen voor financiële instellingen voor het aankomende jaar,
zoals nieuwe wetten en regels en de verwachtingen van de AFM en DNB. De Vooruitblik verschijnt
digitaal en als krant, en wordt ook op de website van Finnius gepubliceerd. De Vooruitblik is het
jaarlijkse grote gezamenlijke project van Finnius.
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;
beschikt over enthousiasme, eigen initiatief en sterke analytische vaardigheden; en
die uitstekend is op schrift, heel nauwkeurig werkt en proactief en zelfstandig te werk gaat.
Finnius biedt:
Finnius biedt een stimulerende werkomgeving voor ambitieuze studenten. De werkzaamheden voor
de Vooruitblik hebben betrekking op de inhoud daarvan (denk aan het verzamelen van onderwerpen
en het schrijven van stukken), redactionele werkzaamheden (lay-out en consistentie checks) alsook
de coördinatie van de Vooruitblik. Daarnaast wordt verwacht dat je de advocaten zal ondersteunen
bij hun Vooruitblik werkzaamheden waar nodig.
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.
Periode
De periode waarin het werkstudentschap zal plaatsvinden betreft november (3 dagen per week) en
december t/m mid januari (4 dagen per week). Een verlenging behoort tot de mogelijkheden.
Omdat de werkzaamheden voor de Vooruitblik in deze periode in volle gang zijn is het belangrijk
dat er dan geen vakantie wordt gepland. De feestdagen zijn natuurlijk wel vrij.
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.

