Ervaring in andere rechtsdomeinen, maar ook een erkenning als bemiddelaar of
de ambitie om het te worden, zijn een stevig pluspunt.
U beheert autonoom een cliëntenportefeuille, u heeft gevarieerde
verantwoordelijkheden zowel in procedurele als niet procedurele dossiers en
gebruikt uw jarenlange ervaring om minder ervaren collega’s te coachen en te
begeleiden.
Daarnaast vindt u het een uitdaging een actieve rol op te nemen in de verdere
uitbouw van onze onderneming. De doorgroeimogelijkheden die er zijn, wenst u
ten volle te benutten.

NOBEN & SIMONS ADVOCATEN & BEMIDDELAARS ZOEKT

een ambitieuze en ervaren partner met een
bijzondere interesse voor het familierecht

Wij hechten belang aan klant- en resultaatsgerichtheid, een sterk vermogen tot
planning en organisatie evenals een stevige portie dynamisch ondernemerschap.
U bent in staat een leidende positie in te nemen en een team te sturen en te
ontwikkelen.

Noben & Simons is een centrum voor kwaliteitsvolle en toegankelijke juridische
dienstverlening voor bedrijven en particulieren.

Wij gaan uit van een perfecte kennis van het Nederlands, een zeer goede kennis
van het Frans en het Engels.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in belangrijke sectoren van het recht,
zonder daarbij kennis van en interesse voor het probleem in zijn geheel te
verliezen. De specialisatiedomeinen waarin het kantoor sterk staat zijn :
familierecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht, huurrecht, bouwrecht en invorderingen.
Om een complete oplossing te bieden aan onze klanten, werken wij in
complementaire teams met zowel juridische als niet-juridische experts. Wij
behandelen dossiers met en zonder tussenkomst van de rechtbank, en steeds
vaker kiezen wij voor bemiddeling als weg naar een duurzame oplossing.

WIJ BIEDEN
-

een competitief vergoedingssysteem
concrete doorgroeimogelijkheden binnen de onderneming
een performant en moderne uitgebouwde werkomgeving met een open,
warme bedrijfscultuur
een optimale integratie in de werkomgeving en de ruimte om aan
kennisdeling te doen

Ons doel is om elke cliënt een positief, ondersteund gevoel geven door het
bieden van een kwaliteitsvolle oplossing op maat.

CONTACTEER ONS

Ons groeiend kantoor zoekt een sterke kracht met de nodige ervaring om de
sectie familierecht- en erfrecht verder uit te bouwen en te verstevigen.

Bij uw sollicitatiebrief ontvangen wij graag de vermelding van de domeinen waarin
u ervaring heeft opgedaan, uw motivatie voor deze stap in uw loopbaan, evenals
uw CV met toelichting over uw werkervaring, opleiding en talenkennis.

UW PROFIEL (M/V)
Wij zijn op zoek naar een gedreven advocaat met een jarenlange ervaring in het
familie- en erfrecht.

Alle kandidaturen worden met de grootste discretie behandeld.
Stuur uw kandidaatstelling naar BVBA Noben en Simons Advocaten,
Grote Markt 14 te 1800 Vilvoorde (Tel.+32(0)2 253 26 00 Fax +32(0)2 253 26
36), en dit ter attentie van Kristoff Simons (kristoff.simons@noben-simons.be).

