WORD JURIDISCH PROFESSIONAL
VIA DE ICTRECHT ACADEMY
Een goede start, of voortzetting van je juridische carrière
is gegarandeerd met een opleiding van de ICTRecht
Academy. Bij de ICTRecht Academy word je de door
ICTRecht opgebouwde praktijkkennis bijgebracht.
Denk hierbij aan het opstellen en uitonderhandelen van
licentie- en bewerkersovereenkomsten, de juridische
risico’s van een onderneming leren inventariseren, of
het opstellen van een praktisch advies. Heb je onze
opleiding succesvol voltooid? Dan biedt ICTRecht jou de
mogelijkheid te worden gedetacheerd bij een van haar
opdrachtgevers.

1 | VOOR WIE IS DE ICTRECHT ACADEMY?
Onze opleiding staat open voor studenten die zich in de
laatste fase van hun studie bevinden en juristen die aan
het begin van hun carrière staan. Tijdens jouw bachelor
en/of master heb je jezelf gespecialiseerd in ICT-,
informatie- en/of privaatrecht. Natuurlijk heb je ook de
nodige affiniteit met internet en techniek.

2 | HOE WORD IK EEN ICTRECHT
PROFESSIONAL?
Aan het volgen van de praktijkopleiding bij de ICTRecht
Academy gaat een toelatingstraject vooraf. De eerste stap
is het toesturen van jouw motivatiebrief, inclusief cijferlijst
en cv. Daarna volgt er een gesprek waarbij je een casus
moet uitwerken, en mogelijk een vervolggesprek. Als
je bent toegelaten, word je ingedeeld in een groep van
professionals. Als start maak je tijdens een lunch kennis
met jouw collegaprofessionals.

3 | HOE ZIET DE OPLEIDING ERUIT?
Direct nadat je bent toegelaten start je met de opleiding.
Deze opleiding start twee keer per jaar en duurt in totaal
twaalf maanden, waarbij je in de eerste drie maanden een
intensief traject doorloopt. Zo leer je bijvoorbeeld diverse
overeenkomsten en adviezen op te stellen, een juridische
risicoanalyse uit te voeren, maar werk je ook aan jouw
presentatievaardigheden en onderhandelingstechnieken.
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Na deze eerste drie maanden volgt er een tweewekelijkse
terugkomdag. Dat is een verdiepingsdag waar invulling
wordt gegeven aan je verdere specialisatie. De
specialisatie wordt in overleg met jou bepaald. Tijdens
het gehele opleidingstraject staan jouw ontwikkeling en
een (inhoudelijke) kennismaking met onze opdrachtgevers
centraal.

4 | HOE GAAT HET NA DE OPLEIDING IN
Z’N WERK?
Heb je de eerste fase van de opleiding succesvol
afgerond, dan treed je als ICTRecht professional fulltime
in dienst bij ICTRecht. Als ICTRecht professional word
je gedetacheerd bij zeer verschillende organisaties
waardoor je in korte tijd veel ervaringen opdoet. Dit zullen
in de meeste gevallen opdrachten zijn van een aantal
maanden, maar het kan ook een permanente (parttime)
juridische ondersteuning inhouden als bijvoorbeeld
privacy officer. Als je bij een van onze opdrachtgevers
wordt gedetacheerd, blijf je nog altijd verbonden aan
ICTRecht. Zo ben je eens in de twee weken aan het werk
op locatie bij ICTRecht te Amsterdam. Daarnaast sta je
in nauw contact met de manager detachering die je zal
begeleiden in je werk en persoonlijke ontwikkeling.

5 | WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
Tijdens het opleidingstraject krijg je een vergoeding.
Daarnaast is je opleiding kosteloos onder de
voorwaarde dat je het eerste jaar na het opleidingstraject
bij ons blijft. Besluit je om eerder ergens anders aan de
slag te gaan, dan vraagt ICTRecht een vergoeding voor
de opleiding. Daar staat dan wel weer tegenover
dat als ICTRecht binnen drie maanden, nadat je de
opleiding bent gestart, geen baan voor je heeft, deze
opleidingskosten komen te vervallen en je dus vrij bent
een andere werkgever te zoeken. Na de eerste drie
maanden van de opleiding treed je bij ICTRecht in dienst
waarbij je een salaris ontvangt conform ons loongebouw.
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6 | WAT BIEDEN WIJ VERDER?
Op het moment dat je start met het opleidingstraject
word je onderdeel van het uitgebreide netwerk van
ICTRecht. ICTRecht heeft een grote verscheidenheid aan
opdrachtgevers. Van overheden, zorginstellingen, hosters
en grote ICT-bedrijven, naar startups en webwinkels.
Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij
jou ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een gunstige pensioen- en bonusregeling.

7 | AANMELDEN
Wil jij je met de ICTRecht Academy in sneltreinvaart
ontwikkelen tot allround IT-jurist en je daarna specialiseren
in één van onze rechtsgebieden? Wil jij veel verschillende
organisaties en bedrijfsculturen leren kennen? Wil jij een
uitgebreid netwerk opbouwen?
Stuur dan jouw motivatiebrief, cv + cijferlijst naar
d.kramer@ictrecht.nl. Heb je vragen? Bel voor meer
informatie 020 663 1941 t.a.v. Daan Kramer.
.
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