
 

 

 

 

VACATURE: MEDEWERKER (M/V) MET 2 TOT 4 JAAR RELEVANTE ERVARING 

 

Fellows Advocaten, met vestigingen te Knokke en Brugge, is een nieuw kantoor dat zich toelegt op het 

ondernemingsrecht. Wij vertrekken steeds vanuit het verhaal van de klant om te komen tot een 

adequate oplossing, juridisch solide maar evenzeer pragmatisch en met aandacht voor een 

langetermijnstrategie. Liefst adviseren wij preventief en werken wij samen met de klant een oplossing 

op maat uit. 

Momenteel is Fellows onder meer op zoek naar een medewerker (m/v) met 2 tot 4 jaar relevante 

ervaring in het ondernemingsrecht, met focus op het vennootschapsrecht en het handelsrecht. 

Als jong en groeiend kantoor bieden wij – naast een correcte verloning en toffe collega’s – een goede 

begeleiding, met reële doorgroeimogelijkheden.  

Ben je dynamisch, proactief en lijkt werken bij Fellows je wel iets? Stuur dan je cv met motivatiebrief 

naar jobs@fellows.be 

Alle sollicitaties worden vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld. 

Wij kijken er naar uit van u te horen! 

 

The Fellows 

 

www.fellows.be 

 



 

 

 

 

 

VACATURE: STAGIAIR MET INTERESSE IN ONDERNEMINGSRECHT 

 

Fellows Advocaten, met vestigingen te Knokke en Brugge, is een nieuw kantoor dat zich toelegt op het 

ondernemingsrecht. Wij vertrekken steeds vanuit het verhaal van de klant om te komen tot een 

adequate oplossing, juridisch solide maar evenzeer pragmatisch en met aandacht voor een 

langetermijnstrategie. Liefst adviseren wij preventief en werken wij samen met de klant een oplossing 

op maat uit. 

Momenteel is Fellows onder meer op zoek naar een stagiair met interesse in het ondernemingsrecht, 

met focus op het vennootschapsrecht en het handelsrecht. 

Als jong en groeiend kantoor bieden wij – naast een correcte verloning en toffe collega’s – een goede 

begeleiding, met reële doorgroeimogelijkheden.  

Ben je dynamisch, proactief en lijkt werken bij Fellows je wel iets? Stuur dan je cv met motivatiebrief 

naar jobs@fellows.be 

Alle sollicitaties worden vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld. 

Wij kijken er naar uit van u te horen! 

 

The Fellows 

 

www.fellows.be 


