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Advocaat (m/v) voor onze procedurepraktijk
•

U bent een goede en leergierige jurist(e), die zich graag
bijschoolt.

•

U staat garant voor een methodische en kwalitatief hoogstaande
uitvoering en opvolging van uw opdrachten.

•

U heeft zin voor detail.

•

U heeft een uitstekende pen.

•

Uw moedertaal is het Nederlands, maar u beheerst ook het Frans
en het Engels (operationele kennis).

•

U heeft uw advocatenstage met succes afgerond en u heeft
minstens 5 jaar ervaring in het totaal (stage inbegrepen).

•

U bent voltijds beschikbaar (weliswaar moduleerbaar).

•

U wordt marktconform verloond, rekening houdend met uw
vakkennis.

•

U bent “software-minded.” U beheerst Ms Office (in het bijzonder
Ms
Word)
tot
in
de
puntjes.
Kennis
van
het
advocatensoftwarepakket Cicero 10 is een pluspunt.

Takenpakket
•

U zal voornamelijk voor onze “procedurepraktijk” werken.

•

U volgt een aantal “standaardzaken” zelfstandig op. Dit houdt in
dat u rechtstreeks contact heeft met de cliënt en alle betrokken
partijen. U bent in staat in deze zaken eindproducten
(correspondentie, procedurestukken) af te leveren en zelf te
pleiten.

•

Voor “complexere zaken” overlegt u eerst met een meer ervaren
advocaat, die u feedback geeft. Vervolgens werkt u de opdracht
zelfstandig af.

•

U zal voornamelijk actief zijn in het bouwrecht, medeeigendomsrecht,
huurrecht,
zakenrecht,
insolventierecht
(invorderingen), strafrecht, familierecht, aansprakelijkheidsrecht
en verkeersrecht.
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Over Defensis
Defensis Advocatenkantoor werkt meestal voor ondernemingen (veel
KMO’s en een aantal beursgenoteerde bedrijven) maar ook voor een
behoorlijk aantal particulieren en dat is een bewuste keuze.
In sommige bedrijfssectoren hebben we een lange ervaring in bepaalde
rechtsmateries opgebouwd - zo werken we bijvoorbeeld vaak voor ICT
bedrijven, (medische) distributie, bouwsector - maar juridisch beperken
we ons niet tot een bepaald vakgebied.

Telewerken?
U hoeft niet vlakbij kantoor te wonen. Wij zijn resolute voorstanders
van telewerken en passen dit reeds met succes toe.
Dankzij een doorgedreven informatisering (digitaal dossierbeheer via
Cicero 10 en aangepaste communicatietools), hoeft u bijvoorbeeld niet
elke dag “op kantoor” te zijn.

Contact
Indien u interesse heeft, contacteer ons dan via mail. Het spreekt voor
zich dat uw kandidatuur erg discreet behandeld wordt.

Defensis Bvba
Ter attentie van Koen Defrancq
kdefrancq@defensis.be
Bergensesteenweg 421, bus 12
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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