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Masterclass Advocatuur 10-13 april 2012
Vier dagen

De Kempenaer Advocaten geeft gemotiveerde studenten de unieke
kans vier dagen te ervaren hoe in de praktijk een rechtszaak wordt
voorbereid en gevoerd. Geen ‘simpele’ advieszaken, maar twee
civiele zaken uit de dagelijkse praktijk worden voorgelegd aan
twee teams van deelnemende studenten. Met je team stel je een
dagvaarding, een conclusie van antwoord en/of een pleitnotitie op.
Aan het eind van de week verdedig je de zaak voor jouw cliënt ten
overstaan van een ervaren rechter.

Beleef de advocatuur

Tijdens de masterclass ervaar je belangrijke onderdelen
van de procespraktijk, zoals het contact met de cliënt, het
jurisprudentieonderzoek, het opstellen van processtukken, het
voorbereiden op de zitting en het optreden tijdens de zitting zelf.
Naast begeleiding en workshops door onze advocaten, ben je de hele
week te gast op ons kantoor. Indien gewenst wordt overnachting
voor je geregeld. Een week waarin je de diepte ingaat en voor
ontspanning wordt gezorgd. Dé kans om de sfeer van de advocatuur
in de praktijk te proeven.

Waardevolle investering

Ons doel is om rechtenstudenten, die in de laatste fase van hun
studie zijn, de advocatuur te laten ervaren. Durf jij die uitdaging
aan? Wil jij na de Masterclass meer dan enthousiast terugkeren in
de collegebanken en je motivatie om de advocatuur in te gaan een
extra stimulans te geven? Schrijf je dan in! Aan je deelname zijn
geen kosten verbonden.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijdekempenaer.nl/
masterclass en meld je vóór 16 maart 2012 aan.
Mail je cv met motivatie naar masterclass@dekempenaer.nl
t.a.v. C.J. (Christi) Hordijk.
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