Juridisch Medewerker (m/v) - Schadebeheer en Aansprakelijkheidsrecht
28/01/2019

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

De Verzekeringen van het Notariaat CVBA (VZN) is een kleine verzekeringsmaatschappij
waarvan het sociaal doel voornamelijk bestaat uit de verzekering van de burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid van Belgische notarissen. Onze maatschappij telt 10 medewerkers,
waarvan 4 juristen die het dagelijkse beheer van schadedossiers verzorgen.
Momenteel zijn wij op zoek naar een:
JURIDISCH MEDEWERKER (m/v)
Full-time
Specialisatie Schadebeheer en Aansprakelijkheidsrecht

Functie

Binnen ons team van juristen bent u verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van dossiers
waarin de beroepsaansprakelijkheid van de notaris ingeroepen wordt n.a.v. een eventuele
beroepsfout, het uitwerken van de verdediging van de belangen van de notarissen en van de
verzekeringsmaatschappij, de nodige bijstand verlenen aan de notarissen en overleg plegen met
de advocaten ingeval van een gerechtelijke procedure.
U stelt alles in het werk voor het zoeken naar een optimale oplossing voor conflicten, met oog
voor het behoud van een evenwicht tussen het juridische en het economische aspect.
U rapporteert aan de departementsverantwoordelijke.
Dit stelt u ook in staat om verrijkende contacten te hebben met de diverse betrokken actoren.

Gezocht profiel
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U bent in het bezit van een masterdiploma rechten en notariaat, met min. 3 jaar ervaring in de
notariële praktijk en interesse voor aansprakelijkheidsrecht. Kennis van verzekeringsrecht is een
plus.
U bent tweetalig (FR/NL). Kennis van het Duits wordt gewaardeerd
U kunt zelfstandig en nauwkeurig werken en u heeft een analytische en kritische geest
U bent pro-actief en heeft zin voor dienstverlening
U bent - schriftelijk en mondeling - communicatief, u werkt vlot in team en u geeft blijk van een
flexibele en resultaatgerichte houding

Aanbod

Wij verwelkomen u graag binnen een klein, tweetalig team, waar polyvalentie en zin voor
initiatief aangemoedigd worden.
Schadedossiers behelzen het hele notariële panorama, dus is afwisseling in het werk
gegarandeerd en u komt met tal van personen in contact. U krijgt tevens de mogelijkheid om
bijkomende opleidingen te volgen.
Gelegen in hartje Brussel, nabij het Centraal Station, is de VZN zeer gemakkelijk bereikbaar.

Contact
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Solliciteer schriftelijk met CV en motivatiebrief bij HR Recruitment: hrrecruitment@fednot.be
met vermelding ”Juridisch Medewerker - VZN - LexGO 28/01"
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 privacy@belnot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens
behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.
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