
 

 

advocaat-stagiaire Insolventierecht 

UdinkSchepel Advocaten is een Haags advocatenkantoor dat de zaken net even anders aanpakt. Het 

kantoor combineert een creatieve en ondernemende stijl met business sense en een informele cultuur. 

UdinkSchepel Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiaire Insolventierecht. 

OVER UDINKSCHEPEL ADVOCATEN 

UdinkSchepel Advocaten is een advocatenkantoor in het centrum van Den Haag met bijzondere 

expertise in het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Het kantoor combineert een praktische 

en pragmatische manier van zaken doen met een academische en wetenschappelijke aanpak.  

Het kantoor bedient de bovenkant van het MKB en de onderkant van het grootbedrijf. Het kantoor 

adviseert ondernemers in het brede ondernemings- en insolventierecht. In goede en slechte tijden. In 

dat laatste geval bijvoorbeeld in herstructureringen, reorganisaties en aansprakelijkheidskwesties van 

bestuurders en toezichthouders. Daarnaast worden advocaten van het kantoor door rechtbanken 

benoemd als curator in faillissementen. UdinkSchepel heeft recent faillissementen, zoals die van het 

Kurhaus, Scheveningse Pier, CASA-klinieken, Mooy Logistics en SecurCash behandeld.  

De advocaten van UdinkSchepel zijn creatiever en ondernemender in hun aanpak. Zij benaderen zaken 

niet alleen vanuit de letter van de wet, maar voegen daar businesskennis en een generalistische en 

maatschappelijke blik aan toe. Ze maken eenvoudig en inzichtelijk, wat voor cliënten complex is. 

Daarmee bouwt UdinkSchepel goede en langdurige relaties op. 

UdinkSchepel vindt het belangrijk om haar kennis en ervaring te delen met haar vakgenoten. Onze 

advocaten doceren en publiceren regelmatig. 

DE VACATURE: ADVOCAAT-STAGIAIRE INSOLVENTIE 

Als advocaat-stagiaire kom je te werken in de insolventiepraktijk van UdinkSchepel Advocaten. Deze 

praktijk staat onder leiding van Bas Ebels. 

VEEL VERANTWOORDELIJK  

Als advocaat-stagiaire word je direct in het diepe gegooid. Als een van jouw kantoorgenoten tot 

curator benoemd wordt, loop je de eerste weken van het traject met hen mee. Vervolgens neemt de 

advocaat-stagiaire de rol van waarnemend curator op zich en wikkelt hij of zij de zaak onder 

verantwoordelijkheid van de curator zelf af. Uiteraard blijft de ervaren curator nauw betrokken bij het 

traject en helpt hij waar nodig. Zo doe je als jonge advocaat snel veel ervaring op. 



Procederen is ook een onderdeel van die rol. Bijvoorbeeld in bestuursaansprakelijkheidskwesties. De 

advocaat-stagiaire werkt daaraan zelfstandig of samen met een meer ervaren advocaat. 

De advocaat-stagiaire werkt aan meerdere zaken tegelijk, over het algemeen zo’n tien tot vijftien. Dat 
betekent dat hij of zij in staat moet zijn om zijn of haar aandacht juist te verdelen, goed te prioriteren 

en het overzicht te houden. Dat maakt de functie uitdagend en bijzonder interessant. 

OPLEIDING 

• master Nederlands recht, bij voorkeur in de richting van het insolventie- en/of 

ondernemingsrecht 

PERSOONLIJKHEID 

• ondernemend 

• inventief 

• zelfstandig 

• communicatief vaardig (mondeling & schriftelijk) 

• gestructureerd en in staat prioriteiten te stellen 

• stressbestendig 

• gericht op samenwerking 

Neem voor meer informatie contact op met Bas Ebels via bebels@udinkschepel.nl. 
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