(Notarieel) jurist - Provincie Antwerpen
04/10/2019

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

Onze klant is een prachtig, uiterst modern en groot notariaat, mooi gelegen, in de provincie
Antwerpen, en vlot bereikbaar, ook vanuit het centrum van de stad Antwerpen.
De dossiers die er worden behandeld zijn zeer gevarieerd (vastgoed - particulier en
professioneel - familiaal (vermogens) recht, successieplanning, vennootschapsrecht).
In het kader van de uitbreiding van het kantoor, zijn de beide notarissen op zoek, naar een
ervaren (notarieel) jurist.

Functie

Als master in de rechten of het notariaat, beheer je je eigen dossiers van vastgoedrecht, familiaal
(vermogens)recht, en vennootschapsrecht : je behandelt er zeker ook de complexere zaken
(zoals onder meer vereffeningen-verdelingen, nalatenschappen, basis- en verkavelingsakten,
gerechtelijke openbare verkopingen, herstructureringen van vennootschappen, …).
Je verleent advies aan cliënten, zowel mondeling als schriftelijk en biedt waar mogelijk juridische
ondersteuning aan je collega-medewerkers.

Gezocht profiel

Je bent (notarieel) jurist(e) en je hebt al een degelijke professionele ervaring in één of meerdere
notariële materies (familiaal (vermogens)recht, vastgoedrecht en vennootschapsrecht).
Je bent gedreven en doortastend en beschikt over een scherp en analytisch denkvermogen.
Je bent gemotiveerd en zeer leergierig, en kan goed zelfstandig werken.
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Je bent loyaal, eerlijk en discreet en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je hebt zin voor organisatie en werkt nauwkeurig; je bent stressbestendig en flexibel.
Je bent vlot in de omgang en communicatief, je werkt graag in teamverband.
Je kennis van het Nederlands is perfect, en je spreekt ook liefst vlot Frans.

Aanbod

Onze klant biedt :
een grote variatie in de te behandelen dossiers en direct contact met het cliënteel;
de mogelijkheid tot verdere specialisatie in alle rechtsdomeinen van het notariaat, aandacht
voor verdere persoonlijke ontplooiing en het volgen van opleidingen verbonden aan de
functie;
een moderne, dynamische werkomgeving en een aangename jonge collegiale sfeer;
flexibiliteit met het oog op een goede work-life balance;
een vast contract met een zeer competitieve verloning aangevuld met een pakket aan
extralegale voorwaarden

GeÃ¯nteresseerd?
Contacteer Sara Berquin via email of bel vertrouwelijk.
Gelieve ook de referte te vermelden (VL/LAW/2352/19).
E-mail: career@vialegis.be
Phone: +32 (0) 2 290 23 53
Ref:VL/LAW/2352/19
URL: http://www.vialegis.be
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