VACATURE ADVOCAAT-MEDEWERKER
Bedrijfsomschrijving:
Advocatenkantoor Mattijs, Voet & C° is een middelgroot en dynamisch advocatenkantoor
met vestigingen te Mechelen, Wilrijk en te Lier. Het kantoor bestaat uit 18 gespecialiseerde
advocaten en 8 administratief medewerkers en verleent zowel aan particulieren als bedrijven
advies en bijstand in diverse rechtstakken.
Meer informatie vindt u op onze website www.advocatenkantoor-mattijs.be

Functiebeschrijving:
Advocatenkantoor Mattijs, Voet & C° is op zoek naar een advocaat-medewerker om de cel
bouwrecht en vastgoed te versterken.
De advocaat-medewerker zal op het kantoor te MECHELEN werken in zowel procedure- als
adviesdossiers in de materie bouwrecht en vastgoed in brede zin (stedenbouw- en
milieurecht, privaatrechtelijk bouwrecht, huurrecht, diverse contracten en geschillen inzake
vastgoed,…).
Hierbij zal de advocaat-medewerker met de nodige zelfstandigheid, doch binnen de nodige
omkadering van de cel de dossiers van A tot Z behandelen, waarbij hij/zij rechtstreeks
contact zal hebben met de cliënten van het kantoor.
Teneinde een snel en efficiënt verloop van uw kandidatuur te verzekeren, gelieve enkel te
solliciteren
via
email
op
johan.voet@advocatenkantoor-mattijs.be
en
peter.moerman@advocatenkantoor-mattijs.be met uw gegevens en persoonlijk CV.
Indien u beantwoordt aan het profiel zal contact met u opgenomen worden.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

U bent advocaat ingeschreven aan één van de Belgische Balies.
U heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring aan de Balie, liefst in de materie bouwrecht
en vastgoed.
U bent geïnteresseerd in bouwrecht en de juridische aspecten van vastgoed.
U kunt autonoom in teamverband werken en communiceert vlot.
U heeft zin tot het nemen van initiatieven, stelt de juiste prioriteiten en werken met
deadlines schrikt u niet af.
U bent dynamisch en commercieel ingesteld, flexibel, discreet en tactvol.
U heeft perfecte kennis van het Nederlands met uitstekende schrijfvaardigheid, taalen schrijfvaardigheid in andere talen (inzonderheid Frans en Engels) is een pluspunt.

Wij bieden u aan:
•
•
•
•

Een uitdagende job binnen een onafhankelijk advocatenkantoor met reële
doorgroeimogelijkheden binnen het kantoor.
Een permanente vorming en opleiding.
Een competitieve vergoeding.
Full-time betrekking.

