
 
Aangenaam 
 
Wij zijn Catch Legal en wij zijn net een beetje anders 
dan je gewend bent. Het team van Catch Legal is jong 
en dynamisch waardoor een perfecte balans ontstaat 
tussen energie, ambitie en ervaring. Bij Catch Legal 
snappen wij dat de beginnende juristen van nu de 
toonaangevende juristen van de toekomst zijn en zij 
maken dan ook onlosmakelijk deel uit van ons team. 
Bij Catch Legal werken we als team, niet alleen. 
 

 
Ons werk 
 
Catch Legal richt zich als een van de weinige kantoren 
in Nederland voornamelijk op het omgevingsrecht. 
Zo werken wij aan de totstandkoming van grote 
kantoorgebouwen, bruggen, wegen en woningbouw 
en dragen wij bij aan de ontwikkeling van Nederland. 
Daarnaast staan wij onze cliënten bij in onder andere 
de uitbreiding van agrarische bedrijfsvoering, 
handhavingszaken en in detailhandels- en 
horecavraagstukken. Dit doen wij met toewijding, 
passie en op een kantoor zonder stropdas. Wij 
opereren vanuit ons fijne kantoor in de hoofdstad en 
vinden dat vakkundigheid niet in voorkomen zit, 
maar in kennis.   
 
Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen zichzelf 
kan zijn en gaan uit van ieders kracht binnen de 
organisatie, met alle ruimte om te ontwikkelen.  

Stage 
 
Als (bijna) afgestudeerde masterstudent Staats- en 
bestuursrecht wordt het tijd om ervaringen op te 
doen die jou gaan helpen bij de voortgang van jouw 
loopbaan als jurist. Die ervaringen bieden wij jou 
maar al te graag. Wij zijn doorlopend opzoek naar 
ambitieuze stagiair(e)s. Bij ons mag je gelijk 
meehelpen aan het oplossen van juridische 
vraagstukken en werk je mee aan lopende dossiers. 
Zo kun je meteen je opgedane kennis in de praktijk 
toepassen.  
 
Voor minimaal drie dagen in de week help je onze 
juristen gedurende twee maanden vakkundig werk te 
leveren, bedenk je creatieve oplossingen en schrijf je 
notities. Je gaat mee naar zittingen en bijeenkomsten 
en je (schrijf)vaardigheden worden bijgespijkerd. Ook 
is er ruimte voor het organiseren van presentaties,  
lunchlezingen of een leuke borrel. Alles natuurlijk in 
overleg met je eigen persoonlijke stagebegeleider.  
 
Junior jurist 
 
Heb je eenmaal de smaak te pakken, je master Staats- 
en bestuursrecht afgerond en/of zie jij het na je 
stageperiode wel zitten om onderdeel te worden van 
het team? Dat kan!  
 
Catch Legal is altijd opzoek naar ambitieuze junior 
juristen die zowel vakinhoudelijk als persoonlijk 
willen groeien. Je bent de steun en toeverlaat van 
onze medior en senior juristen en doet er alles aan 
om zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je werkt 
hard maar wij vinden het minstens net zo belangrijk 
dat je plezier kan maken. We sluiten de week dan ook 
iedere vrijdag af met een gezellige kantoorborrel. 
 
Al onze junioren worden een-op-een begeleid door 
een senior jurist en getraind tot volwaardige juristen. 
   

Solliciteren 
 
Kun je niet wachten om bij ons aan de slag te gaan 
als stagiair(e) of junior jurist? Stuur je CV met 
motivatiebrief dan zo snel mogelijk naar 
secretariaat@catchlegal.nl. Meer informatie over de 
functieprofielen? Neem contact met ons op! 
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