Notarieel Jurist/Medewerker
02/10/2020

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

Jong, dynamisch en modern kantoor gelegen te Overijse met 15 medewerkers en 2 “jonge”
notarissen.
Gemotiveerd en collegiaal team.
Uitgebreide bibliotheek.

Functie

Zelfstandig dossierbeheerder in alle takken van het recht (vastgoedrecht, familierecht,
vennootschapsrecht). Een specialisatie in een rechtstak is mogelijk.

Gezocht profiel

Jurist/dossierbeheerder met zin voor organisatie, verantwoordelijk, nauwkeurig, leergierig,
sociaalvaardig, positief ingesteld en klantvriendelijk.
Vlotte tweetaligheid Frans-Nederlands.
Ervaring in het Notariaat is een pluspunt.

Aanbod

Boeiende afwisselende job met contact met het cliënteel.
Permanente opleiding en bijscholing.
Voltijds contract van onbepaalde duur.
Duurzame samenwerking.
Marktconforme verloning volgens capaciteiten, ecocheques, hospitalisatie -en
groepsverzekering.
Zeer goede voorbereiding op het vergelijkend notarieel examen (waarbij de nadruk wordt
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gelegd op diversiteit en zelfstandigheid).

Contact

Notaris Hélène Goret
Graven Egmont en Hoornlaan 18A
3090 Overijse
02/686.31.82
helene.goret@notaris.be (vermeld de referentie LexGO02/10)
Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens,
gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank
3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende
deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze
instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een
wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name,
recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking,
recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende
overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via
privacy@belnot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
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