
Sta je aan de start van je carrière als advoca(a)t(e) of heb je reeds wat juridische ervaring achter de 
kiezen? Ben je klaar om je ambities te verwezenlijken en aan de slag te gaan als advocaat aan de 
Brusselse Balie bij een toonaangevend kantoor waar je ondergedompeld wordt in alle aspecten van 
het recht? Wil jij aan je succesverhaal werken, begeleid door ervaren rotten van het vak, waar je 
ruime vrijheid en kansen krijgt?  

Neem dan vooral contact op! Wij zijn op zoek naar een jonge stagair(e) met maximaal een jaar 
ervaring om ons team te komen versterken. 

 

Job omschrijving:  

 

Je komt terecht in onze mooie kantoren te Zaventem (Balie Brussel) waar je een veelzijdige en 
diepgaande opleiding in quasi alle domeinen van het recht zal krijgen. (administratief recht, straf-en 
familierecht, verbintenissenrecht, ...) met een nadruk op familierecht. Graag bekijken we samen met 
jou wat je écht interesseert en drijft. 

Je behandelt dossiers van A tot Z, onder begeleiding van een ervaren advocaat die steeds voor je 
klaar staat om je te helpen. De deur van alle advocaten en medewerkers staat steeds voor je open 
om je bij te staan. 

Je bent een eerste aanspreekpunt, stelt adviezen op, schrijft conclusies, behartigt de belangen van 
onze cliënten en begeleidt deze door juridische procedures. Dit gebeurt altijd onder begeleiding en 
op je eigen tempo, het is namelijk zeer belangrijk voor ons dat jij je goed in je vel voelt en 
comfortabel bent in je rol als raadsman. 

Pleiten is een cruciaal onderdeel voor de advoca(a)t(e), dus laten we je ook vanaf het eerste jaar 
ruim proeven van het pleiten voor de rechtbanken. 

Indien je dit wenst, is er ook steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan (pleit-)wedstrijden. 
Misschien volg jij wel je toekomstige collega op als winnaar van de pleitwedstrijd van het Vlaams 
Pleitgenootschap? 

De boog moet ook niet altijd gespannen staan dus voeren we graag een leuk gesprek, worden er al 
eens mopjes gemaakt, eten we samen met de collega's en doen we al eens een leuke activiteit.  

Onze kantoorkat kan ook niet wachten op een nieuwe vriend(in) om aandacht van te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profiel:  

 

Je beschikt over een master in de rechten. 

Maximaal een jaar ervaring als advocaat 

Goede tweetaligheid NL/FR (lezen, schrijven, spreken). 

Je houdt van uitdagingen en kan goed analytisch denken. 

Stressbestendig. 

Je bent enthousiast, leergierig en ambitieus. 

 

Aanbod:  

Je krijgt een zeer uitgebreide en diepgaande opleiding.  

Eigen dossiers behandelen is mogelijk en moedigen we zelfs aan, je kan hierbij steeds beroep doen 
op de ervaring, kennis en begeleiding van de stagemeester en medewerkers. 

Je komt terecht in een dynamische omgeving met uitdagende juridische vraagstukken. 

Een job met veel verantwoordelijkheid, vrijheid en mogelijkheden. 

De mogelijkheid tot bijkomende (externe) opleidingen. 

Gebruik van alle faciliteiten (wachtzaal, vergaderruimte, parking, bib, technische faciliteiten). 

De mogelijkheid om je verder te ontplooien naargelang jouw interesses en sterktes. 

Verloning conform de voorwaarden van de Nederlandstalige Brusselse Balie. 

 


