Dossierbeheerder
26/04/2021

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

Je komt terecht in de associatie Atlas Notarissen van notarissen Hervé De Graef, Alec Benijts,
Jan Van Ermengem, Philippe Colson en Jef Van Ermengem: één notariaat met 3 locaties
(antennes): Mol, Geel en Meerhout.
Atlas Notarissen is een team van 5 notarissen en 50 medewerkers.

Functie

Je staat in voor het zelfstandig dossierbeheer van courante dossiers (koop, krediet, …); je
stelt akten en overeenkomsten op;
Je geeft klantgericht professioneel advies: Je begeleidt en adviseert cliënten.

Gezocht profiel

Je hebt minimum 3 jaar ervaring in het notariaat;
Je bent leergierig, professioneel, sociaal en service-minded;
Je bent nauwkeurig, stipt en ordelijk;
Kennis van Actalibra is een pluspunt.

Aanbod

Een zeer collegiale en aangename werksfeer met veel ruimte voor persoonlijk initiatief;
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Permanente vorming en opleiding ;
Een correct salaris aangevuld met extralegale voordelen;
Een duurzame samenwerking.

Contact

Zin in deze uitdaging ? Dan hadden we je graag leren kennen.
Stuur je gemotiveerde sollicitatie met uitgebreid CV naar vacature@atlas-notarissen.be.
Vermeld de referentie LexGO26/04-II.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens,
gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar
bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe
job). 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 info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens
behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.
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