Liber Dock Masterbeurs 2016
Volg jij de master arbeid & onderneming aan de Universiteit van Amsterdam of een vergelijkbare master
aan een andere Nederlandse universiteit met in hoofdzaak arbeidsrechtelijke en
ondernemingsrechtelijke vakken? Dan maak je in het academisch jaar 2016 kans op een Liber Dock
Masterbeurs ter waarde van € 2500.
Voor wie staat inschrijving voor de beurs open?
Masterstudenten die zich specialiseren in arbeidsrecht en ondernemingsrecht (moment van instroom is
niet relevant) en die niet vóór 1 maart 2017 deze master afronden.
Wie kunnen de beurs winnen en hoe?
De masterstudenten die in 1000 - 1500 woorden (ca. 3 A4’tjes) het boeiendste betoog, de beste
analyse of het mooiste vergezicht kunnen schrijven over een eigen te kiezen onderwerp op het gebied
van arbeid, onderneming en medezeggenschap. De beste schrijvers zullen door de Liber Dock jury
uitgenodigd worden een presentatie te geven. De beste twee studenten winnen de beurs. Stuur je
essay met je cv voor 15 mei 2016 per e-mail aan: sylvia.vandenham@liberdock.com. De presentaties
zullen gepland worden in juni 2016 en het streven is voor 1 augustus 2016 bekend te maken wie
gewonnen hebben.
Aan welke onderwerpen kun je denken?
Dat is in principe aan jou, mits het ziet op de juridische positie van één van de volgende stakeholders in
de onderneming: de ondernemingsraad, vakbonden, bestuurders en/of commissarissen. Kijk even waar
ons kantoor zich zoal mee bezighoudt (www.liberdock.com). Je mag de actualiteit erin betrekken en je
visie wordt verwacht op juridische (en eventueel sociale of maatschappelijke) knelpunten die jij ziet.
What’s in it for Liber Dock?
De twee winnaars ontvangen niet alleen de beurs maar gaan ook gedurende 10 weken 3 dagen per
week stage lopen op kantoor, in het najaar van 2016 of voorjaar 2017. Zo zijn wij verzekerd van goede
student-stagiairs en ben jij verzekerd van werkervaring en eventueel studiepunten. Tijdens de stage
vragen we je ook mee te denken over het innovatief houden van onze werkwijze. Je krijgt gedurende
die stageperiode een stagevergoeding van € 500 bruto.
Meer informatie over de voorwaarden
De voorwaarden zijn uitgewerkt op onze website, www.liberdock.com onder het kopje Masterbeurs.

"IF YOU CAN’T EXPLAIN IT SIMPLY,
YOU DON’T UNDERSTAND IT WELL ENOUGH"

Voorwaarden:
 Bewijs dat je de Master Arbeid & Onderneming aan de UvA volgt of bewijs dat je een Master
bij een andere Nederlandse universiteit volgt die in hoofdzaak arbeidsrechtelijke en
ondernemingsrechtelijke vakken bevat;
 Bewijs (achteraf te verstrekken aan Liber Dock) dat je deze Master succesvol hebt afgerond
(uiterlijk aan het einde van het daarop volgende studiejaar, dus uiterlijk voor 1 september
2017). Als je dit niet kunt overleggen, behoudt Liber Dock het recht de studiebeurs terug te
vorderen;
 Het tijdig voor 15 mei 2016 inleveren van een essay van 1000-1500 woorden (exclusief
voetnoten) over een door jou gekozen onderwerp op het gebied van arbeid, onderneming en
medezeggenschap en dat ziet op de juridische positie van ondernemingsraad, vakbonden,
bestuur en/of commissarissen;
 De beste essays worden uitgekozen voor een presentatie. Bij de presentatie is het van belang
dat je ook mondeling in staat bent het juridisch kader samen te vatten en je visie of conclusies
uit je essay helder en gemotiveerd kan toelichten;
 De presentaties worden gepland in juni en het streven is voor 1 augustus 2016 bekend te
maken wie de Liber Dock Masterbeurs hebben gewonnen;
 Je gaat vervolgens in najaar 2016 of voorjaar 2017 stage op ons kantoor lopen gedurende 10
weken (3 dagen per week) op kantoor; de periode wordt gezamenlijk ingepland;
 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 Liber Dock kan niet verplicht worden een Masterbeurs uit te geven; het is te allen tijde aan
Liber Dock te bepalen of de kwaliteit van de ingeleverde essays en presentaties van
voldoende kwaliteit is.

