Advocaat-stagiair of Advocaat-medewerker
07/07/2020

Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor:

Wie zijn wij?
STARKS is een niche advocatenkantoor, gespecialiseerd in hetintellectueel eigendomsrechten
het internationaal handelsrecht.
De focus van het kantoor ligt op de nationale en internationale juridische omkadering van de
samenwerking tussen ondernemers. Advocaten-medewerkers worden geselecteerd op
gespecialiseerde kennis en sociale vaardigheden. Kwaliteiten die zij inzetten om ervoor te zorgen
dat de cliënten-ondernemers zich veilig en zeker voelen bij de realisatie van hun projecten.
Wij beschouwen onszelf als de juridische ‘sparring partner’ aan wie cliënten hun juridische
vragen en problemen kunnen voorleggen wanneer deze rijzen. Maar evengoed informeren we
het cliënteel proactief over de voor de activiteiten van het cliënteel belangrijke juridische
gebeurtenissen.
Onze ultieme doelstelling bestaat erin om voor alle vooruitstrevende ondernemers het
stimulerend juridisch kader te creëren waarbinnen zich een aangename, innoverende en
duurzame samenwerking kan ontplooien.
Binnen de sector willen we inzetten op innovatie en het recht aanwenden als een middel om
ondernemingen vooruit te helpen in hun ontwikkeling en doelstellingen.

Functie

Doel van de aanwerving
Om de groei van STARKS te bespoedigen zijn we op zoek naar een advocaat-medewerker of
advocaat- stagiairmet minstens 2 jaar ervaring.
Deze persoon behandelt aan het kantoor toegewezen dossiers onder leiding van een senior

1
LexGO sprl - www.lexgo.be - (c) 2020 - All rights reserved

advocaat, heeft contact met cliënten (zowel schriftelijk, telefonisch als in persoon, al dan niet op
locatie) en draagt mee zorg voor het behoud van een goede relatie met hen, volgt vergaderingen
en onderhandelingen mee op en neemt er actief aan deel, stelt contracten en adviezen op, gaat
af en toe ook naar de rechtbank voor een pleitzitting, denkt mee met de werking van het kantoor
en deelt initiatieven tot uitbreiding en verdere ontwikkeling ervan, volgt de actualiteit binnen ons
vakgebied en schrijft hierover frequent een artikel, is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering
van door het kantoor georganiseerde seminaries.

Gezocht profiel

Vaardigheden
We zoeken iemand met minstens twee jaar ervaring als advocaat in intellectuele
eigendomsrechten en/of handelsrecht. Je bent eventueel bereid om een bijkomende
opleiding (Manama) te volgen in één van deze materies;
Je kan vlot, professioneel en overtuigend communiceren met cliënten, tegenpartijen,
tegenstrevers en partners van het kantoor, zowel mondeling als schriftelijk;
Je werkt graag proactief en adviserend en je bent in staat om een dossier zelfstandig te
behartigen. De jou toevertrouwde taken en dossiers volg je ook spontaan op;
Je bent analytisch ingesteld en kan complexe zaken op een gestructureerde en begrijpbare
wijze communiceren;
Je bent juridisch creatief en legt gemakkelijk verbanden tussen de verschillende
deeldomeinen van het recht;
Je kan actief luisteren en de relevante vragen stellen om de jou voorgelegde feiten correct
juridisch te kaderen;
Je bent een doorzetter die zich kenmerkt door een gezonde wilskracht en beroepseer;
Je kan goed overweg met Microsoft Office. Je hebt kennis van alle functionaliteiten van Ms
Word (inhoudstafel, tabellen, lay-out, Excel (tabellen en formules) en kan deze vlot
toepassen, je hebt ervaring met het opstellen van visueel aantrekkelijke en duidelijke
presentaties in Ms PowerPoint;
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Talenkennis:
Nederlands (moedertaal of gelijkwaardig);
Engels (professionele vaardigheid);
Frans (professionele vaardigheid);
Bijkomende taal is een pluspunt;
Je hebt kennis van beschikbare juridische bronnen (offline en online) en kan deze efficiënt
gebruiken (Jura, Strada, Juridat, Jurisquare, KBO, etc);
Je hebt kennis van de verschillende social media (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram)
en bent in staat om deze vlot voor professionele doeleinden te gebruiken. Ervaring met het
schrijven van blogposts is een pluspunt.

Waarden
Je hebt ondernemingszin en bent zelfredzaam. Dit uit zich in een zelfstandige, proactieve
en efficiënte aanpak van de jou toegewezen opdrachten;
Je bent authentiek, betrouwbaar, correct en integer;
De uitdaging die jouw pad kruisen tracht je op een constructieve en positieve wijze te
benaderen;
Jouw interesses zijn breed, je volgt de actualiteit en vormt graag je eigen mening;
Je bent loyaal en hecht belang aan medemenselijkheid;
Je bent sociaal, leert graag nieuwe mensen kennen en werkt graag in een team en in
overleg met collega's;
Je staat open voor persoonlijke groei en je bent leergierig;
Je hebt een hart voor de natuur en het milieu;
Je hecht belang aan een gezonde levensstijl.

Aanbod

Een boeiende en gevarieerde job die jouw juridische honger en creativiteit ten volle zal
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stimuleren en waarbinnen je zeer zelfstandig kan opereren;
Een aangename, motiverende en dynamische werkomgeving in een rustige en groene
buurt van Gent;
De mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie van het kantoor, met ruimte voor
eigen initiatieven;
Persoonlijke ontwikkeling door middel van interne coaching en het volgen van externe
opleidingen;
Coaching door ervaren en gespecialiseerde advocaten;
Een vast maandelijks ereloon met de mogelijkheid tot extra's op basis van de resultaten
van het kantoor.

Contact

Stuur uw CV en motivatiebrief naar info@starks.be (ref. LexGO07/07). Uw kandidatuur wordt
vertrouwelijk behandeld. Website: www.starks.be

Vacature Advocaat - International Trade en IP/IT te Gent bij advocatenkantoor STARKS - vind alle vacatu
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