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Interesse? let’s talk… 
Stuur uw CV naar julie.vanacker@a-lex.be 
neem contact op met Julie Van Acker op het nummer: 056 / 444 993
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A•Lex is een jong advocatenkantoor dat sinds haar oprichting in 2014 een gedegen reputatie heeft opgebouwd in de 
juridische begeleiding van ondernemingen en vermogende particulieren op vlak van sociaal en commercieel recht, vermo-
gensplanning en fiscaal recht.

Het team van A.lex bestaat uit jonge advocaten met een passie voor hun beroep, die een hoogkwalitatieve en vooral 
persoonlijke dienstverlening aan hun cliënten willen verstrekken.

Gelet op de gestage groei van ons kantoor zijn wij dan ook op zoek naar nieuwe krachten, die ons commercieel team met 
hun juridische creativiteit willen verrijken.

Wij zijn op zoek naar een advocaat-medewerker, die een bijzondere interesse heeft in het sociaal recht. 

In een eerste fase maak je jou de specifieke methodieken van het kantoor eigen door dossiers samen met jouw teamgeno-
ten te behandelen. Naarmate je deze vaardigheid onder de knie krijgt, ga je op termijn zelfstandig werken, cliënten adviseren 
en eventueel nieuwe teamgenoten hierin opleiden en begeleiden.

Persoonlijke bijdragen tijdens kantoorvergaderingen, in sociale rechtsliteratuur en tijdens seminaries worden uitermate 
gestimuleerd en hiervoor worden ook de nodige kanalen aangereikt.

Je komt in een kantoor terecht zonder verticale structuur noch strakke kantoorpolicy. Je krijgt de ruimte om zelf jouw ideale 
work-/life-balance te vinden. Wij hanteren immers steeds een langetermijnvisie en leggen de nadruk op verantwoordelijk-
heidszin en de well-being van het team.

Je ontvangt een competitieve vergoeding, die in lijn is met jouw ervaring en inzet. 

• je beschikt over een diploma van Master in de Rechten en je hebt enkele jaren relevante ervaring opgebouwd binnen het 
sociaal recht;

• kennis van het commercieel recht in de meest ruime zin vormt een bijkomende troef; 
• je beschikt over een sterk analytisch vermogen en het is eigen aan jouw persoonlijkheid om uiterst grondig te werk te 

gaan bij de studie van juridische vraagstukken en de vertaling ervan naar praktijkgerichte adviezen. Juridisch-technische 
complexiteit is voor jou eerder een uitdaging dan een hindernis;

• je bent in staat om jouw standpunten objectief en gefundeerd te beargumenteren en te verdedigen;
• je hebt een ‘no-nonsense’ mentaliteit en discretie draag je uiteraard zeer hoog in het vaandel;
• je bent stressbestendig en kunt goed omgaan met strakke deadlines;
• je bent drietalig (N-F-E); en
• je hebt een fantastische humor. 


