STAGE - Luris - Legal Affairs Team

De organisatie
Naam organisatie:

Luris

Afdeling:

Legal Affairs

Postadres:

Langegracht 70 (HUBspot)

Postcode/plaats:

2312 NV Leiden

Bezoekadres:

Zie boven.

Website:

www.luris.nl

Stagebegeleid(st)er
Contactpersoon:

Amber Kamminga (stagebegeleidster)

Functie:

Junior Legal counsel

Telefoon:

+31-71-527 2581

E-mailadres:

a.kamminga@luris.nl

Missie en expertise
Missie van de
organisatie:

Luris begeleidt wetenschappers van de Universiteit Leiden en het LUMC in hun
ambitie om relevante kennis toepassing te laten vinden in de maatschappij. Luris
doet dit door te helpen bij het opzetten van projecten met bedrijven,
maatschappelijke organisaties, subsidieverstrekkers en/of de overheid, door te
zorgen voor gezonde relaties met partners en door bestaande relaties optimaal
te benutten met het oog op het verrijken van het onderzoekslandschap binnen de
Universiteit Leiden en het LUMC.

Expertise van
de afdeling:

Je loopt stage bij de juristen die verantwoordelijk zijn voor het opzetten en
verwerken van afspraken met bedrijven, instellingen en subsidiegevers. Een
centrale rol hierin spelen de overeenkomsten die worden gesloten rond het
aangaan, financieren en uitvoeren van onderzoek. Afspraken hierover worden
gemaakt in nauwe samenwerking met de betrokken onderzoekers,
ondersteunende diensten en het Luris Knowledge Partnering Team.

De stage-opdracht
Vacaturenummer:

ST011

Achtergrond

Onderzoekers van zowel de Universiteit Leiden als het LUMC werken graag
samen met andere partijen. Om deze samenwerking tot stand te laten komen is
het belangrijk dat partijen overeenkomsten tekenen waarin hun belangen worden
beschermd voordat zij de echte samenwerking aangaan of materialen uitwisselen.
Voor het opstellen van deze overeenkomsten maken zij nu gebruik van modellen in
die wij reeds in Berkeley Bridge hebben gezet en waardoor een onderzoeker
eenvoudig met een contracttool zelf eenvoudige contracten kan maken die bij zijn
situatie past. Wij zijn nu toe aan een volgende stap en willen graag met jou op
zoek naar nieuwe technische mogelijkheden binnen het Legal Tech landschap.

Stage-opdracht :

De stage heeft als doel om jou praktijkervaring te laten opdoen en om ons een stap
verder te brengen met behulp van jouw kennis en vaardigheden. Jij bent
grotendeels verantwoordelijk voor wat jij wilt leren. Wij beschrijven hieronder wat wij
graag met jou zouden willen bereiken:
Een deel van de opdracht bestaat uit
1. Het in kaart brengen van het Legal tech landschap, daarbij horen vragen als
waar staan we en welke tools zijn er op de markt?
2. Een analyse welke onderdelen van legal tech praktisch meerwaarde kunnen
hebben voor Luris. Je kan hierbij denken aan het ontwikkelen van een chatbot
voor veel gestelde vragen maar ook software die contracten nakijkt. Of aan
vragen of AI interessant voor ons is of misschien zie jij wel andere innovatieve
ontwikkelingen.
Wij bieden je, met andere woorden, een aantal vooraf opgestelde taken rondom het
ontwikkelen van modellen en daarnaast krijg je de mogelijkheid om samen met ons
de stand van de techniek in Legal Tech te onderzoeken en in de praktijk te gaan
brengen.
Voor het uitvoeren van deze opdracht is vanwege de aard van de opdracht een
grondige kennis vereist van het verbintenissen recht. Ook moet je affiniteit hebben
met ICT. Je hoeft niet per se te kunnen programmeren of voorkennis te hebben van
de contracttool, maar je moet wel nieuwsgierig zijn naar wat er kan en hoe je dat
moet implementeren. Verder is alles te leren. Daar is de stage voor.
Tijdens je stage word je begeleid door je stagebegeleidster en kun je ook gebruik
maken van de kennis van de andere leden van Luris.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de
projectleider Sander Gellaerts, tel. 071-527 2591, e-mail: s.gellaerts@luris.nl.
De stage begint in overleg (februari).

Wij bieden je, met andere woorden, een aantal vooraf opgestelde taken rondom het
ontwikkelen van modellen en daarnaast krijg je de mogelijkheid om samen met ons
de stand van de techniek in Legal Tech te onderzoeken en in de praktijk te gaan
brengen.
Voor het uitvoeren van deze opdracht is vanwege de aard van de opdracht een
grondige kennis vereist van het verbintenissen recht. Ook moet je affiniteit hebben
met ICT. Je hoeft niet per se te kunnen programmeren of voorkennis te hebben van
de contracttool, maar je moet wel nieuwsgierig zijn naar wat er kan en hoe je dat
moet implementeren. Verder is alles te leren. Daar is de stage voor.
Tijdens je stage word je begeleid door je stagebegeleidster en kun je ook gebruik
maken van de kennis van de andere leden van de andere collega’s bij Luris en van
de expertise binnen de universiteit.

Solliciteren

Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief, C.V. en cijferlijst, kunnen tot en met
zondag 6 januari 2019 per e-mail worden gericht aan mevrouw N. Kaisiepo,
m.o.kaisiepo@luris.nl.
Wij sturen je zo spoedig mogelijk een bericht van ontvangst. Na de sluitingsdatum
streven wij ernaar om je binnen één week te berichten of je op gesprek mag
komen. De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de week van 14 januari.

Functie-eisen:

 Je bent klaar met je vakken en bent echt klaar voor je stage.
Verder beschik je over:
 een gedegen kennis op het gebied van verbintenissenrecht. Kennis op het
gebied van IE, ICT en contracten strekt tot aanbeveling;
 uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het
Nederlands en het Engels. Voor het uitvoeren van de opdracht kan je ook
gebruik maken van onze native speakers op kantoor. Je moet de Engelse taal
wel voldoende beheersen om de overeenkomsten te begrijpen en om te kunnen
zetten in vragen in zowel de Nederlandse als Engelse taal;
 pragmatische, nauwkeurige en systematische wijze van werken;
 een pro-actieve houding, doorzettingsvermogen, leergierigheid, flexibiliteit en je
bent initiatiefrijk en zelfstandig.
Wij zoeken vooral een goede en enthousiaste student!

Wij bieden jou:

Wij bieden je voor 20 tot 40 weken een gezellige werkplek voor 4 dagen in de
week. Je werkt met gemotiveerde collega’s en krijgt een goede begeleiding tijdens
je stagetijd. Je komt te werken in een projectteam onder leiding van de
projectleider en je stagebegeleidster. Verder loop je mee met het Legal Team. Dit
betekent, onder meer, dat je aansluit bij ons overleg en de maandelijkse
kennisbijeenkomsten.
Een onkostenvergoeding is mogelijk en afhankelijk van de opdracht en de fase van
je opleiding tot een maximum van € 225 per maand bij een volledige stage van 5
dagen in de week. Met deze opdracht bieden wij je vooral de mogelijkheid je studie
in praktijk te brengen, je horizon te verbreden en je verder te ontplooien.
Luris is te voet/met de bus of fiets goed bereikbaar vanaf station Leiden Centraal.

