
VACATURE
Wij bouwen ons kantoor verder uit en willen ons team versterken met een jonge gedreven advocaat- 
medewerker of advocaat-stagiair.

Als toekomstig medewerker of stagiair van Mr. Filip De Reuse zal uw focus voornamelijk liggen op strafrecht.

Gezocht profiel

• Grondige kennis van het recht 
• Een absolute passie voor strafrecht in al zijn facetten
• Bereidheid om zich, naast het strafrecht, ook in een andere takken van het recht te verdiepen: 

verkeersrecht, jeugdrecht, familierecht…
• Een stressbestendige persoonlijkheid die zin heeft om zich ‘te smijten’
• De nodige flexibiliteit, in die zin dat u beseft dat advocatuur geen ‘9 to 5’ job is
• Zin voor verantwoordelijkheid en een grote gedrevenheid om te pleiten voor de rechtbank
• Zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 
• Gemotiveerd om op termijn een loopbaan als zelfstandig werkend advocaat uit te bouwen binnen ons 

kantoor

Wij bieden

• Een uitdagende en gevarieerde job binnen een boeiend en jong kantoor met momenteel drie advocaten
• Een algemene opleiding waarbij u dossiers van A tot Z kan behandelen. 

U krijgt een volledige opleiding waarbij u op zelfstandige basis maar met de nodige begeleiding alle as-
pecten van de advocatuur kan ervaren en de knepen van het vak zal aanleren (consultaties met cliënten, 
juridisch opzoekingswerk, gevangenisbezoeken, inzage strafdossiers, opmaak van verzoekschriften/be-
sluiten, voeren van onderhandelingen, opmaak briefwisseling, pleiten voor de rechtbank, enz…)

• Een aangename werkomgeving in het centrum van Roeselare
• De mogelijkheid om zeer interessante strafdossiers te behandelen
• Persoonlijke ontwikkeling en verdere juridische bijscholing worden aangemoedigd
• De kans om uw eigen zaken te behandelen en op die manier uw eigen cliënteel uit te bouwen
• Begeleiding en hulp in uw dossiers door een toegankelijke stagemeester en collega’s
• Een correcte verloning

Kandidatuurstellingen

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae en motivatiebrief sturen aan filip@dvadvocaten.be ter attentie 
van Mr. Filip DE REUSE

Sint-Alfonsusstraat 36  
8800 Roeselare

T +32 51 20 25 00   
F +32 51 20 29 60

info@dvadvocaten.be  
www.dvadvocaten.be


