Kom jij in ons team? Wij doen het anders!

Vacature | Advocaat-stagiaire Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Yspeert advocaten is een snel groeiend advocatenkantoor (met meer dan 30 juristen) of beter
gezegd juridisch dienstverlener met een moderne visie op de advocatuur. Wij doen het anders:
Wij kiezen voor een kwalitatief hoogwaardige en samenwerkende organisatie waarbij iedereen
doet waar hij of zij in uitblinkt. Alles draait bij Yspeert om tevreden klanten, tevreden
medewerkers en teamresultaat. Geen urendruk maar vertrouwen in elkaar en in elkaars kunnen.
Ben jij:
 Afgestudeerd Nederlands recht met master IT
 Gedreven en analytisch zeer sterk
 Ambitieus en ondernemend
 Een overtuigend gesprekspartner voor cliënten
 Leuk om mee samen te werken
 Proactief
Dan bieden wij jou:
 Een uitdagende baan binnen een gedreven team
 Veel ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling
 Aantrekkelijke moderne arbeidsvoorwaarden
 Mogelijkheid tot parttime werken en thuiswerken

IE + ICT recht
Als Advocaat-stagiaire IE, ICT en Privacy word je onderdeel van het brancheteam ICT & Online. Wij
adviseren, onderhandelen, procederen en maken of beoordelen overeenkomsten op het gebied
van het ICT recht. Met de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
dient er bovendien expliciet rekening te worden gehouden met de privacyaspecten. Daarnaast
houden we ons ook bezig met het bijstaan en adviseren van ondernemers als het gaat om o.a.
auteursrecht, merkenrecht, handelsnamen, domeinnamen en licenties.
We werken binnen ons kantoor nauw samen met de andere secties. Daarnaast worden we
regelmatig gevraagd om onze kennis te delen. Dat kan zijn voor het MKB, organisaties,
instellingen, brancheverenigingen of voor een gastcollege op een universiteit of hogeschool.
Solliciteren
Spreekt deze vacature je aan en ben jij toe aan een team met een moderne visie op
dienstverlening en arbeidsinzet? Dan maken we graag kennis met je.
Stuur je motivatie begeleid met CV naar Marryvonne Onstenk m.onstenk@yspeert.nl
Heb je vragen over deze vacature? Bel dan met Mart Dijkstra 0512 – 334 124

