
AKD is een full-service Benelux-kantoor met ruim 475 advocaten, fiscalisten, notarissen en support in 
Nederland, België en Luxemburg. Wij zijn voor onze cliënten de gateway in, van en naar de Benelux. 
Onze vakgroep Overheid en Onderneming behoort tot de top in Nederland. Door onze uitgebreide 
expertise kunnen wij complexe, diepgaande zaken behandelen en daarbij optimale kwaliteit bieden.

Op ons kantoor in Breda hebben wij in het Omgevingsrecht-team van Jos van der Velden en Thomas 
Sanders een uitdagende plek voor een advocaat-stagiaire Omgevingsrecht, waarbij de focus ligt op 

onze groeiende energiepraktijk.

Als advocaat-stagiair(e) Omgevingsrecht ga je
samen met je collega-specialisten op het gebied van het Omgevingsrecht aan de slag met allerlei 
juridische vraagstukken voor (lokale) overheden en ontwikkelaars van grootschalige projecten. In het 
bijzonder zal het hierbij gaan om onze groeiende energiepraktijk waar je te maken krijgt met belangrijke 
onderwerpen, denk aan energietransitie, duurzaamheidsaspecten en circulaire economie. Maar ook met 
Omgevingsrecht-onderwerpen als bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ga je aan de slag. 
Kortom een brede functie waarin je ontzettend veel kunt leren.
Doordat we je opleiden tot een zelfstandig handelend advocaat, sta je al snel in de rechtbank en bij de 
Raad van State. De ervaring is dat jij hoogstwaarschijnlijk in je eerste stagejaar je procespunten voor de 
beroepsopleiding al kunt halen.

Je wordt onderdeel van ons kantoor in Breda, waar ongeveer 40 collega’s werken (waarvan 5 advocaat-
stagiaires, 15 advocaat-medewerkers en 6 partners). De collega’s komen uit allerlei delen van het land. 
Hoewel AKD een groot kantoor is, kenmerkt het zich gelijk ook in een bepaalde kleinschaligheid en 
hechtheid.

De ideale kandidaat voor deze positie
 is afgestudeerd in de richting van het bestuursrecht;
 heeft praktijkervaring binnen een (gerenommeerd) advocatenkantoor in de vorm van 

bijvoorbeeld stages en/of bijbanen;
 heeft aantoonbare interesse in het Omgevingsrecht en/of de energiepraktijk;
 heeft een innemende, ondernemende persoonlijkheid;
 beschikt over een frisse blik;
 is net als AKD toegankelijk, energiek, betrokken en ambitieus;
 beschikt over uitstekende Nederlandse, maar evengoed ook Engelse taalvaardigheden, en;
 is accuraat.

Van AKD krijg jij
dus écht een mooie baan in een energieke omgeving met mooie ontwikkelmogelijkheden en een 
marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief alle voorwaarden die je daarbij anno 2021 mag 
verwachten. AKD is een ambitieuze organisatie, maar zorgt goed voor (de onderlinge binding tussen) 
haar medewerkers. Daarnaast ontvang je van ons een uitgebreid pakket aan thuiswerkmiddelen (zit-sta 
bureau, iPhone, laptop etc.).

Diversiteit en inclusiviteit
AKD is een omgeving waar je jezelf kunt zijn en het beste uit jezelf kunt halen. Wij zijn een kantoor dat 
ruimte biedt aan diversiteit en inclusiviteit, en vinden het belangrijk om onze talenten te laten groeien.

https://www.linkedin.com/in/josvandervelden1/
https://www.linkedin.com/in/thomassanders/
https://www.linkedin.com/in/thomassanders/


Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (op basis van het juridisch screeningsprofiel) maakt 
deel uit van de procedure.


