
Vrijwilliger Stichting Rechtswinkel Letselschade  

 
 

Korte taakomschrijving 

Als vrijwilliger bij Stichting Rechtswinkel vervul je een belangrijke rol. Op verschillende 
laagdrempelige locaties ben jij het aanspreekpunt voor slachtoffers die letselschade hebben 
opgelopen en die hierover vragen hebben.  

 

Uitgebreide taakomschrijving 
Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die graag rechtshulp verlenen aan 
slachtoffers. Het is van belang dat je uiteenlopende situaties goed kunt inschatten en 
analyseren, waarna je de eerste stappen onderneemt voor een rechtvaardige 
schadevergoeding. Ben je oprecht gemotiveerd om slachtoffers te helpen? Vind je het een 
uitdaging om jezelf te verrijken met juridische kennis? En wil jij je graag inzetten voor de 
maatschappij? Dan is onze Stichting op zoek naar jou en maken we graag kennis met je! 

  

 

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? 
Als vrijwilliger vertegenwoordig je Stichting Rechtswinkel op verschillende laagdrempelige 
locaties.  

Het werk van letselschade rechtswinkel bestaan uit juridische inhoudelijke werkzaamheden, 
hierdoor is een juridische opleiding een pre. Je zult voornamelijk juridisch advies  verlenen, 
inloopspreekuren houden en in teamverband projecten behandelen. 

Wat de Stichting zoekt in nieuwe vrijwilligers:   

• Je kunt goed zelfstandig werken.  
• Je bent betrokken en hebt een hart voor de maatschappij 
• Je bent in staat om het daadwerkelijke vraagstuk te analyseren 
• Je brengt het probleem in kaart en presenteert oplossingen 
• Je staat open voor en vind het leuk om je kennis te verrijken 
• Je kunt kort en bondig de juiste informatie overbrengen 
• Je hebt affiniteit met juridische vraagstukken 
• Je beschikt over zeer goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden Nederlands 
• Je bent verantwoordelijk, besluitvaardig en ondersteunend 
• Naast Nederlands is het een pre indien je 

Turks, Bulgaars, Russisch, Marokkaans, Afghaans, Pools, Frans en/of Engels 
spreekt. 

 

  

http://kazauzmani.nl/
http://bulgaria.nl/
http://rusexpert.nl/
http://arabiclegalservices.com/
http://arabiclegalservices.com/
http://szkodaosobowa.nl/
http://fr.africalegal.nl/


 

Wat krijg je er voor terug? 

Een inspirerende werkomgeving, leuke collega’s en erkenning en waardering voor je inzet 

 

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? 

Directe maatschappelijke betrokkenheid, verrijking van juridische kennis. 

 

Werktijden 

In onderling overleg. Tenminste 8 uur per week, op nader te bepalen dagdelen. Voor een 
periode van minstens 1 jaar.  

 

Wat voor scholing krijg je aangeboden? 

Een interne training met specifieke kennis en expertise op het gebied van aansprakelijkheid 
en letselschade. 
 
Heb jij interesse in deze vacature stuur dan je CV en je motivatiebrief naar a.korkut@inter-
focus.nl  

Vestiging Contactpersoon Adres Postcode en 
plaats 

Telefoonnummer  

Rotterdam Dhr E. Emre Goudse rijweg 
400 

3031 CK 
Rotterdam 

010 766 00 35 

Den Haag Dhr A. Ekici Rijswijkseweg 
582 

2516 HV Den 
Haag 

070 810 08 08 

 
 
 
 
 


