Cazimir is op zoek…
naar een advocaat-medewerker
Specialisatie in ondernemingsrecht

Cazimir groeit en zoekt een nieuwe collega met een uitgesproken interesse voor het
ondernemingsrecht, die cliënten, zowel ondernemingen als particulieren, mee begeleidt
en adviseert bij het oplossen van hun juridische vraagstukken.
Wat kunnen wij voor jou doen?
We heten je welkom in een hecht, progressief en dynamisch team van collega’s in een
modern en beloftevol kantoor.
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Je krijgt de kans om mee te groeien in een jonge, boeiende en intellectueel
uitdagende werkomgeving, en om van dichtbij mee te bouwen aan ons kantoor
op nationaal en internationaal vlak.
Je werktijden en -locatie(s) zijn flexibel.
Regelmatig krijg je de kans om je bij te scholen in je vak.
Je werkt in een professioneel hoogstaand kader dat toelaat om je te
concentreren op het inhoudelijke juridische werk en je verder te bekwamen in het
ondernemingsrecht op een zelfstandige manier. Je wordt hierbij begeleid door
specialisten die behoren tot de top in hun vakgebied.
Je ontvangt hiervoor een correcte vergoeding.

Wat kan jij voor ons doen?
Je biedt ondersteuning in de dossiers van het kantoor en verzorgt hierbij de dagelijkse
opvolging. Daarbij neem je zowel de inhoudelijke voorbereiding als de communicatie
met de cliënt en derden voor je rekening. Voor de dossiers die je behartigt, ben je binnen
Cazimir het eerste aanspreekpunt van de cliënten.
Je beantwoordt aan het volgende profiel:
● Je bent Master in de rechten en hebt bij voorkeur een bijkomende opleiding in
het vennootschapsrecht gevolgd;
● interesse of relevante ervaring in andere domeinen, zoals M&A, is een pluspunt;
● Enkele (0-8) jaren relevante praktijkervaring zijn welkom, maar geen must.
● Je hebt een uitstekend juridisch inzicht, bent cliëntgericht, gedreven en beschikt
over een gezonde kritische ingesteldheid.
● Je werkt accuraat, bent flexibel en discreet.
● Je beheerst ten minste het Nederlands en bij voorkeur een tweede taal.

Klinkt deze omschrijving jou als muziek in de oren? Dan moeten wij elkaar dringend
leren kennen! Bezorg ons vandaag nog jouw CV en motivatiebrief op volgend adres.
Onze sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken: een kennismaking met enkele
inhoudelijke steekproeven en een diepgaander vraaggesprek. We zoeken versterking op
zeer korte termijn, maar je startdatum is in overleg af te spreken.
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