Stagiair/ (notarieel) jurist
04/10/2019

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

Kantoor in het centrum van Oudenburg, gelegen tussen Brugge en Oostende
Collegiale en aangename werksfeer
Verschillende domeinen van het notariaat komen aan bod
Vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking aan het kantoor

Functie

Stagiair/ (notarieel) jurist

Gezocht profiel

We zoeken een medewerker of stagiair die:
de cliënten proactief en met de glimlach helpt;
leergierig, punctueel en discreet is;
de nodige verantwoordelijkheid aan de dag legt;
zelfstandig kan werken en juridisch geschoold is.

Aanbod

Afwisselend werk met zelfstandig dossierbeheer
moderne informatica (acta libra)
een duurzame samenwerking
mogelijkheid tot bijscholing
extra legale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering)
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keuze om full time of 4/5 te werken

Contact

Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar:
Notaris Arnold Vermeersch, Abdijlaan 9, 8460 Oudenburg
Of via mail naar sofie.vermeersch.127878@belnot.be.Vermeld de referentie "LexGO04/10".
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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