Juridisch Assistent - Brussel
08/10/2020

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

Het Notariaat , gelegen in Brussel, staat voor een dynamiek en een ware referentie voor
kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening met oog voor de specifieke behoeften van haar
cliënten. Elke dag, bieden de meer dan 40 enthousiaste medewerkers van dit Notariaat samen,
elk met hun specifieke expertise, totaaloplossingen als antwoord op de grote variatie aan vragen
die haar worden gesteld.

Functie

Als Juridisch Assistent helpt en ondersteunt u een jurist in het dossierbeheer : U opent de
dossiers, vervolledigt deze, maakt opzoekingen bij de administraties. De Legal Assistant zal ook
contacten met klanten leggen en zorgt voor al de andere juridische taken. U behandelt ook zelf
enkele éénvoudige dossiers na een eventuele inloop periode.

Gezocht profiel
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Voor de functie Juridisch Assistent zijn wij op zoek naar :
een juridische voorkennis dankzij uw gedane studies of ervaring : min. niveau bachelor in
de rechten.
een 3 tot 5 tal jaren ervaring in een juridische omgeving is vereist, een ervaring in het
notariaat is een plus.
een goede kennis van het Frans is vereist.
u bent nauwgezet, georganiseerd, autonoom.
u past gemakkelijk in een dynamisch team en hebt een gevoel van verantwoordelijkheid en
respect voor deadlines en resultaten.
u bent empathisch en hebt een goed analytisch vermogen, vaardigheden in organisatie en
integriteit.
u bent enthousiast met een groot doorzettingsvermogen.

Aanbod

Een aangename en dynamische werkomgeving in een modern en gemakkelijk bereikbaar
gebouw, omringd door collega's met een hoge mate van deskundigheid.
Een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket (Maaltijdcheques,
groeps- & hospitalisatie verzekering, 100 % terugbetaling van woon-werk verkeer met openbaar
vervoer) volgens uw vaardigheden en prestaties.

Contact

Meer weten of online solliciteren? Klik hier.

Vacature juridisch assistent (Bachelor rechten of rechtspraktijk) voor een notariaat te Brussel - vind alle va
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