
 

 

BOUF LEGAL zoekt trainees. 

Maak mee hoe het is om te werken in een dynamische en innovatieve werkomgeving in de 
juridische dienstverlening. 

WIE ZIJN WIJ? 

BOUF is onderneming gericht op het publiek domein. Zorg, onderwijs en onderzoek zijn 
onze primaire werkgebieden. 

Het regelen van de interne en externe governance bij cliënten is onze core-business; dit 
houdt in het op orde brengen van de juridische en organisatorische processen. 

Veelzijdigheid in onderwerpen, maar ook in gekozen aanpak is het kenmerk van BOUF. Op 
een verfrissende en onconventionele wijze bereiken wij onze doelen. 

De clientèle van BOUF bestaat uit brancheverenigingen, beroepsverenigingen, 
zorginstellingen, bedrijven en kenniscentra. 

 



WIE ZOEKEN WIJ? 

BOUF werkt voor onze cliënten aan diverse juridische vraagstukken op het gebied van het 
aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht, gezondheidsrecht en privacy. Big Data en 
advisering daarover vormen ook een groot onderdeel van onze portefeuille. Wij zoeken: 

• Trainee Privacy-, IT- en IE-recht 

• Trainee Ondernemingsrecht 

• Trainees Gezondheidsrecht 

WAT GA JE DOEN? 

Als trainee ondersteun je de senior counsels en CEO van BOUF. Je werkzaamheden 
bestaan onder meer uit het verrichten van analyses en het opstellen van legal notes naar 
aanleiding van de juridische vraagstukken die bij ons binnenkomen. Daar hoort ook 
jurisprudentieonderzoek en het lezen van vakliteratuur bij. Tevens het opstellen van Q & 
A’s ten behoeve van onze cliënten. Verder wordt jouw innovatieve bijdrage verwacht bij 
het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van masterclasses en andere events. 
Je krijgt veel zelfstandigheid en gaat mee naar de klant! 

WIE? 

Ben jij een teamplayer, maar kun je ook goed zelfstandig aan de slag? 
Ben je een frisdenker, dwarsdenker? 
Ben je nauwkeurig, maar ook pragmatisch? 
Heb je een gouden pen? Zo ja, dan pas je helemaal bij ons! 

TRAINEE DEVELOPMENT PROGRAMMA 

BOUF heeft een trainee development programma waarin wordt toegewerkt naar het 
zelfstandig kunnen uitvoeren van taken onder begeleiding van een medior of senior 
counsel. Je krijgt taken op basis van je expertise/opleiding. 

BESCHIKBAARHEID 

Wij verwachten een beschikbaarheid van minimaal 6 maanden. 
Je kunt bij ons beginnen vanaf 1 september 2019, voor 3 dagen per week. 
Je werktijden kun je flexibel indelen in combinatie met je studie. 
We zijn gevestigd in Huize Schaerweijde in Zeist, een inspirerende werkomgeving. 

VERGOEDING 

Je ontvangt een passende vergoeding waartoe ook een reiskostenvergoeding kan 

behoren. 

 

Heb je interesse? Stuur je gegevens naar mr. Danielle Kikken via danielle@bouflegal.nl.  

Kijk voor informatie op www.bouflegal.nl.           
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