
Serena, dedicated hobbykok
en advocaat-stagiaire bij BarentsKrans

 werkenbijbarentskrans.nl

Wij zoeken advocaat-stagiaires.

Dedicated mensen  
maken het verschil.

Mensen die zich verdiepen, die vragen stellen en zichzelf blijven verbeteren. Die maken het verschil. Zowel op 

professioneel vlak als in het privéleven. Dedicated noemen wij dat. Heb jij ambitie, dan pas jij bij BarentsKrans. 

Wil je werken bij een van de grootste advocatenkantoren in Den Haag, met enthousiaste collega’s, toonaan-

gevende cliënten en uitdagende zaken? Ga dan naar www.werkenbijbarentskrans.nl.



“ Als advocaat krijg ik ruimte voor mijn 
eigen invulling en interpretatie”

Mijn naam is Serena Zaccà. Na mijn studie in Leiden ging 
ik aan de slag als advocaat-stagiaire bij BarentsKrans. 
Die keus was snel gemaakt: ik zocht een kantoor dat 
je inhoudelijk uitdaagt, dat toonaangevende zaken 
behandelt, maar dat ook oog heeft voor een persoonlijke 
cultuur. De sfeer op BarentsKrans is goed: iedereen kent 
elkaar en je kunt makkelijk even bij een kantoorgenoot 
naar binnen lopen als je iets wilt vragen. Je krijgt echt het 
gevoel dat jouw werk ertoe doet, dat jij iets bijdraagt en 
dat je gewaardeerd wordt. 

Ik ben begonnen op de sectie Corporate & Commercial 
Litigation. Twee weken na mijn beëdiging stond ik in de 
rechtszaal. Je krijgt al snel veel verantwoordelijkheid 
toevertrouwd, maar je wordt altijd goed begeleid. 
Nu ben ik gewisseld naar de sectie Commerciële 
contracten, waar ik (naast procederen) contracten 
opstel en beoordeel. Het leuke is, dat je daardoor 
veel specifieke dingen leert over de branches waarin 
je cliënten actief zijn en midden in de maatschappij 
staat. Door de verplichte sectiewissel voor advocaat-
stagiair(e)s leer je in korte tijd veel over verschillende 
rechtsgebieden.

Als advocaat werk ik binnen 
de kaders van de wet. Het 
recht is niet altijd zwart-wit: 
dat is op sommige vlakken 
ook grijs. Op deze vlakken 
gebruik ik mijn creativiteit en 
inzicht. Zo creëer ik mijn eigen 
oplossing. In dat opzicht, lijkt 
mijn werk op één van mijn 
hobby’s: koken. Ook daar 
moet ik soms afwijken van 
de gebaande paden, om tot 
het beste resultaat te komen. 
Tijdens het koken geef ik mijn eigen invulling aan een 
gerecht. Hoeveel kruiden voeg ik bijvoorbeeld toe? Als 
advocaat krijg ik ook ruimte voor mijn eigen invulling en 
interpretatie.

Maak kennis met 
BarentsKrans
Wijk jij, zoals Serena, ook wel eens af van 
de gebaande paden? Maak dan kennis 
met BarentsKrans!


