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Ben je advocaat met een bijzondere interesse in ondernemingsrecht?  

Dan ben jij misschien wel onze toekomstige nieuwe collega voor ons advocatenkantoor in Ieper. 

 

 

Wie zijn we? 

Vlakbij de afrit van de A19, op het vroegere Flanders Language Valley in Ieper dat nu ‘Ieper Business 

Park’ heet, vind je Dehaene-Deltour Advocaten. We zijn vlot te bereiken – zowel letterlijk als 

figuurlijk. Vandaar dat ons kantoor groeit en dat we op zoek zijn naar versterking.  

 

Nu bestaat ons team uit drie advocaten en een administratief bediende. Daar willen we binnenkort 

graag een gedreven, toffe collega bij.   

 

Welke advocaat zoeken we?  

Bij Dehaene-Deltour Advocaten (http://www.ddadvocaten.be) zijn we gezond ambitieus én vinden 

we een goeie verstandhouding, een leuke werksfeer en een goeie balans heel belangrijk. We zoeken 

dus een advocaat die past in ons team.   

 

Herken je jezelf in dit profiel?  

 

- Je bent thuis in ondernemingsrecht en vooral in aannemingsrecht 

- Je hebt een hart voor zelfstandigen en KMO’s en wilt je vastbijten in hun juridisch huishouden 

- Je bent jong van geest, leergierig en plichtsbewust 

 

Bovendien ben je gedreven:  

 

- Je bent stipt en punctueel 

- Je volgt graag dossiers op van begin tot einde 

- Je streeft altijd naar een zo goed mogelijk resultaat 

- Je zoekt graag op en leert graag bij als het gaat over juridische aspecten zodat je juridische 

argumentatie altijd juist, volledig en duidelijk is.   

 

Ook belangrijk: een zelfstandige mindset.  

Dat wil zeggen: je werkt en beheert je je dossiers graag zelfstandig, doch uiteraard steeds met 

ondersteuning en overleg. We zoeken echt iemand die de toevertrouwde dossiers zelf en (pro)actief 

http://www.ddadvocaten.be/


met ons opvolgt. 

 

Wat bieden we jou? 

Als je bij ons komt, dan ben je niet zomaar een advocaat-medewerk(st)er in ons Ieperse 

advocatenkantoor. Je hoort echt bij ons team. 

 

Je krijgt een aangename werkomgeving. Geen filestress, geen parkeerproblemen, maar wél: goede 

koffie en fijne collega’s. 

Daarnaast krijg je veel flexibiliteit en vrijheid en natuurlijk een correcte verloning. Je loon profiteert 

mee van de groei en ontwikkeling van ons kantoor.  

 

Ben jij de persoon die we zoeken?  

 

Als je voelt dat jij de advocaat bent om ons team te versterken, dan krijgen we graag je cv. Maar we 

willen vooral de mens achter het curriculum vitae leren kennen zodat we kunnen ontdekken wie je 

bent, wat je drijft en hoe je in het leven staat, om zo te zien of je binnen ons team kan passen.  

 

Laat het ons weten in een motivatiebrief, e-mail of – nog beter - in een gesprek. Je bent van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen op ons kantoor en kennis te maken met het team van 

Dehaene-Deltour Advocaten. 

 

Uiteraard doen we dat in uiterste discretie.   

Neem gerust contact op via telefoon, mail, sms of Whatsapp met Lander Dehaene via 057 77 90 77 of 

0497 54 22 74 of lander.dehaene@ddadvocaten.be 
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