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VACATURE  ADVOCAAT 
MEDEWERKER OF STAGIAIR 
(AANSPRAKELIJKHEDEN- 
-SCHADERECHT) 

 
 

 
Lexcour-Advocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor te Kortrijk gespecialiseerd 
in enerzijds het strafrecht, anderzijds het verkeers-, aansprakelijkheids-, schade- en 
verzekeringsrecht.   
 
Wij bouwen ons kantoor verder uit en willen ons team versterken met een gedreven 

advocaat-medewerker of advocaat-stagiair. 
 
De aansprakelijkheidsdossiers betreffen contractuele en/of extracontractuele geschillen, 
met daarbij bijzondere aandacht voor het verzekeringsrecht.  
 
De materie van het schaderecht betreft het opstellen en afhandelen van schadeclaims, 
minnelijk dan wel gerechtelijk. 
 
We zoeken een medewerker of stagiair met een bijzondere interesse en nog liever passie 
voor de aangehaalde materies van het schaderecht en het aansprakelijkheidsrecht.  
 
De behandeling van deze zaken  vergt  juridisch kwaliteitswerk en doorgedreven 
grondigheid. Daarnaast is er een doorlopende aandacht voor stipte en oprechte 
communicatie, dit zowel intern als extern.  
 
Een goede kennis van het Frans is ongetwijfeld een pluspunt. 
 
U kan dit alles realiseren binnen een hechte en ondersteunende  kantoorwerking. Lexcour-
Advocaten werkt met teamspelers en vermijdt eilandwerking.  
 
We zullen u voldoende ondersteuning, opleiding en feedback bieden, met een respectvolle 
communicatie en dit binnen een aangename werksfeer. U krijgt daarbij de mogelijkheid om 
interessante en gevarieerde dossiers te behandelen vanaf het eerste cliëntencontact tot en 
met de afhandeling van het dossier. Er is voldoende kans om verder door te groeien binnen 
het kantoor. 
 
Als u er ook naar streeft constante kwaliteit te leveren en mee wil bouwen aan de toekomst 
van uzelf en ons Lexcour-team,  mail dan uw CV naar: bertveys@lexcour.be  
 
Alle sollicitaties worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het Lexcour-team 
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