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ADVOCAAT-STAGIAIR(E) TWEETALIG (NL/FR) 
PRIVAAT BOUWRECHT 

Ons kantoor te Antwerpen bouwt verder aan de toekomst en is op zoek naar een eerstejaars stagiair(e) 
om haar vakdomein 'bouw' te versterken.  

Wie zoeken we? 

• Je beschikt over een Master in de Rechten. 
• Naast het bouwrecht breed, bouw je graag verder aan je kennis van: 

o verzekeringsrecht 
o contractenrecht 
o aansprakelijkheidsrecht  
o vastgoedrecht 
o geschillenbeslechting 

• Je gestructureerde aanpak en doorzettingsvermogen zorgen ervoor dat je komt tot kwalitatieve 
oplossingen.  

• Je zet graag de puntjes op de i voor jezelf en het cliënteel. 
• Je bent perfect tweetalig (NL/FR) en dit zowel schriftelijk als in gesprek met cliënteel. 

Over de openstaande functie 

• Je maakt deel uit van het vakdomein 'bouw' o.l.v. Prof. dr. Kristof Uytterhoeven en Mr. Stéphanie 
Schepens. 

• Je werkt nauw samen om de cliënten te begeleiden doorheen complexe dossiers. 
• Je gaat aan de slag met het opmaken van bouwcontracten en adviezen op het vlak van 

bouwverzekeringen, aansprakelijkheden en de woningbouwwet. 
• Je wordt mee opgeleid om bouw- en vastgoedgeschillen te beslechten. 
• Je komt in rechtstreeks contact met een brede waaier van cliënten, zoals architecten, 

bouwpromotoren, aannemers en andere bouwprofessionals. 

Benieuwd naar ons?  

Ons kantoor is reeds 20 jaar dé juridische partner van (inter)nationale bedrijven, ondernemers en 
overheidsinstellingen. We werken als een multidisciplinair team hecht samen om onze cliënten te 
(bege)leiden doorheen complexe juridische vragen, bij de opmaak van contracten, oplossen van 
conflicten enz…  en dit binnen diverse economische sectoren. 

Heldere communicatie, actieve kennisdeling en bevlogenheid zijn sleutelwoorden binnen ons 
kantoor. We werken in een aangename sfeer met ruimte voor eigen inbreng en streven naar een 
duurzame werkregeling voor onze medewerkers. 

Heb je een overtuigend pleidooi waarom je een toekomst ziet bij ons kantoor? Mail dan je 
motivatiebrief met uitgebreid CV naar Office Manager, Gert Gooris (g.gooris@legaloffice.be). 

https://www.legaloffice.be/team/kristof-uytterhoeven
https://www.legaloffice.be/team/stephanie-schepens
https://www.legaloffice.be/team/stephanie-schepens

