
 

 

 
  

Vacature stagiair(e) 
  
Het Centrum IKO heeft regelmatig plek voor een stagiair(e). Tijdens de stage word je 
gecoacht en goed begeleid bij jouw werkzaamheden. Je hebt regelmatig 
voortgangsgesprekken met je stagebegeleider. Wij bieden je een werkplek in een snel 
ontwikkelende omgeving met afwisselende werkzaamheden. Ambitie en pro activiteit staan 
centraal. Je kunt rekenen op een prettige werksfeer, collegialiteit en veel ruimte voor eigen 
inbreng en ontplooiing. 

Het Centrum IKO is het juridische expertisecentrum op het gebied van (het voorkomen van) 
internationale kinderontvoering. Wij geven gratis advies, begeleiding en informatie aan 
ouders en professionals. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam die actuele kennis 
hebben van internationaal privaatrecht en in het bijzonder van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag 1980, het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 en de 
Europese Verordening Brussel II bis.  

Wat ga je doen?  

De stagiair(e) ondersteunt de juristen van het Centrum IKO. Als stagiair(e) krijg je na een 
inwerkperiode een eigen taak met een toenemende verantwoordelijkheid voor verschillende 
werkzaamheden. Je geeft juridisch advies en begeleiding aan cliënten en blijft op de hoogte 
van recente jurisprudentie en wet- en regelgeving. Verder notuleer je tijdens het wekelijkse 
overleg. Afhankelijk van de tijdsduur van de stage kan deelonderzoek gedaan worden 
gedaan naar thema's die samenhangen met internationale kinderontvoering. Uiteindelijk 
worden de werkzaamheden in overleg bepaald, afhankelijk van jouw situatie, mogelijkheden 
en interesses.  

Kennis, vaardigheden en competenties 

• (bijna) Afgeronde WO-bachelor rechtsgeleerdheid; 
• Sterke affiniteit met personen- en familierecht; 
• Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal; 
• Goede communicatieve vaardigheden; 
• Verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Klant- en resultaatgericht; 
• Zelfstandig en nauwkeurig. 

Periode 

Je loopt stage bij voorkeur voor een periode van 6 tot 9 maanden, minimaal 4 maanden. In 
overleg loop je stage voor 24 of 32 uur per week. Er is een vergoeding beschikbaar voor de 
stagewerkzaamheden en een tegemoetkoming in de reiskosten. Wij zijn gevestigd in Hilversum. 

Solliciteren 

Om te solliciteren kun je een motivatiebrief met CV sturen naar info@kinderontvoering.org t.a.v. 
dhr. mr. C. Çörüz, directeur van het Centrum IKO. 

  


