
CURRICULUM VITAE 

Personalia 

Naam   Gijs Bronzwaer 
E-mailadres  gijs.bronzwaer@gmail.com  
Geboortegegevens 6 juni 1992 te Maastricht 
Nationaliteit  Nederlands 
LinkedIn-profiel       https://www.linkedin.com/in/gijsbronzwaer
    

Opleiding 
 

2018 – 2019   |  Universiteit Utrecht 
· Strafrecht 

· Mastersdiploma behaald 

· Titel: meester in de rechten 

2014 – 2018   |  Radboud Universiteit Nijmegen 
· Rechtsgeleerdheid 

· Bachelorsdiploma behaald 

2005 – 2011   |  B.C. Broekhin Roermond 
· Atheneum | Economie en Maatschappij 

· Diploma behaald 

Werkervaring 
 

2020 – heden |  Junior docent en promovendus, Radboud Universiteit Nijmegen 
· Het doen van promotieonderzoek naar anti-witwasregelgeving en 

het verzorgen van onderwijs aan universitaire studenten. 

2018 – 2020 |  Strafrechtadvocaat, Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten  
· Eerst als stagiair, daarna als juridisch medewerker en vervolgens 

als advocaat werkzaam bij dit in strafrecht gespecialiseerde 

advocatenkantoor. Hierbij onder meer verantwoordelijk het 

schrijven van juridische notities en het zelfstandig behandelen 

van strafzaken. 
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2015 – 2019   |  Vulploegleider, Jumbo Supermarkten  
· Het toezien op en in goede banen leiden van het vulproces en de 

dagelijkse gang van zaken op de werkvloer in de supermarkt. 

Onder meer verantwoordelijk voor (individuele) begeleiding van 

medewerkers, klantencontact en veiligheid. 

2014 – 2016  |  Hiker, Autoreset 
· Chauffeur op oproepbasis.  

2007 – 2014  |  Diverse bijbanen   
· In verkoop en logistiek, gemiddeld 16 uur per week. 

· O.a. bij Albert Heijn, The Sting, C&A en The North Face. 

Nevenactiviteiten 

 
2017 - 2019   |  Juridisch medewerker, Stichting Juridisch Spreekuur      

Gedetineerden  
· Het op vrijwillige basis voorzien van juridisch advies aan 

gedetineerden, door middel van het houden van spreekuren in de 

PI Arnhem en eventueel het schrijven van schriftelijke adviezen.  

2016 – 2017   |  Voorzitter, Pleitgenootschap Rota Carolina  
· Als voorzitter van een driekoppig bestuur verantwoordelijk voor 

een optimale behartiging van het verenigingsbelang en het 

nastreven van de gestelde doelen. 

2016 – 2017  |  Juridisch adviseur, Rechtswinkel ‘s-Hertogenbosch 
· Het op vrijwillige basis voorzien van juridisch advies, door middel 

van het houden van spreekuren en eventueel het schrijven van 

schriftelijke adviezen. 

2016 – 2017  | Begeleider Rota Criminalis, Radboud Universiteit Nijmegen 
· Het begeleiden en voorbereiden van eerstejaars studenten tijdens 

hun eerste strafrechtelijke oefenrechtbank op de universiteit. 

2015 – 2016   |  Vice-commissaris vrijetijdscommissie, Juridische  
Faculteitsvereniging Nijmegen 
· Organiseren van verschillende gezelligheidsactiviteiten en een 

ledenweekend. 

2015 – 2016  |  Secretaris NPM-commissie, Pleitgenootschap Rota Carolina 
· Als secretaris betrokken bij het organiseren van de Nationale 

Pleitmarathon 2016, een jaarlijks terugkerende prestigieuze 

pleitwedstrijd voor rechtenstudenten. 

· Zie voor een sfeerimpressie: https://vimeo.com/166119424 

https://vimeo.com/166119424


Vaardigheden 

Leiding geven, organiseren, samenwerken, bemiddelen, onderzoeken, plannen, 
schrijven, zelfstandig en analytisch werken. 

Talen 

Nederlands (moedertaal), Engels, Frans en Duits (basiskennis) 

Persoonlijke interesses 

Auto’s, brommers, motoren, muziek, lezen, wandelen, fitness, series, documentaires en 
(cult)films. 
 

 


