Cazimir is op zoek…
naar een procedureadvocaat
in het burgerlijk recht
Als civilist binnen het Cazimir advocatenteam zal je in aanraking komen met een brede
waaier aan dossiers, steeds gekaderd binnen een intensieve samenwerking met private
clients.
Wat kunnen wij voor jou doen?
● Je maakt deel uit van een getalenteerd multidisciplinair team, binnen een kantoor
in volle groei, waartoe iedereen actief kan bijdragen.
● Je krijgt de kans je kennis verder uit te bouwen door nauw samen te werken met
gerenommeerde vennoten. Samen geven jullie verder invulling aan de
procedureafdeling en werken jullie bruikbare tools en strategieën verder uit.
● Je bekleedt een sleutelpositie tussen de vennoten en het cliënteel.
● Je staat mee in voor het coachen en opleiden van de junior medewerkers.
Wat ken jij voor ons doen?
Je staat de cliënten in eerste instantie met jouw advies bij in o.a. de
vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen en allerlei
familiaalrechtelijke kwesties, zoals beschermingsmaatregelen enz. Indien nodig treed je
vervolgens ook op bij eventuele geschillen. Ten slotte draag je met jouw persoonlijkheid
en eigen expertise bij tot de professionalisering van ons kantoor.
Je beantwoordt aan dit profiel:
● Je bent Master in de rechten, met een bijkomende opleiding in het notariaat.
● Je beschikt over vier tot tien jaar ervaring in het civiel recht, opgedaan bij een
gerespecteerd en gespecialiseerd Belgisch of internationaal advocatenkantoor.
● Je maakt grondige analyses en reikt creatieve, praktische, kwaliteitsvolle en
tijdige oplossingen aan.
● Je kan zelfstandig werken en proactief ageren.
● Je bent stressbestendig, ﬂexibel, nauwkeurig en cliëntgericht.
● Je bent een teamspeler die vlot en eﬃciënt met collega's en cliënten
communiceert.
● Je bent sociaal en zeer discreet.
● Je wil aan de slag gaan in een professioneel hoogstaande en dynamische
omgeving.
● Je beheerst naast het Nederlands bij voorkeur nog 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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