SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: JURIDISCH MEDEWERKER-INSOLVENTIERECHT
Bedrijfsnaam: ESSENZIA ADVOCATEN
- HUMANS IN LAW Uiterste sollicitatiedatum: 15/05/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
x
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ESSENZIA ADVOCATEN WIL HAAR TEAM VERSTERKEN MET EEN
MEDEWERKER VOOR INSOLVENTIEDOSSIERS (FAILLISSEMENTEN,
GERECHTELIJKE VEREFFENINGEN EN MANDATEN ALS
GERECHTSMANDATARIS).
Ben jij iemand die nauwkeurig en discreet kan werken? Bijt je
jezelf graag vast in de administratieve opvolging van een dossier
met oog voor de juridische aspecten? Zit je er niks mee in om ook
cijfermatig aan de slag te gaan? Heb je toevallig basiskennis van
boekhouden ? Dan kan je ons team versterken!
Basiskennis van het Frans is vereist en alles bovenop de
basiskennis is een pluspunt.
Wij bieden je een warme werksfeer in een tof team waarin je kan
evolueren naar intensiever juridisch werk op maat van jouw
persoonlijk groeipotentieel doch het administratieve luik doe jij
met even veel plezier. Voor je inzet ontvang je een competitief
salaris, mogelijkheid tot bijkomende opleidingen, maaltijdcheques
en een vergoeding voor woon-werkverkeer. Daarenboven is ons
kantoor perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze
baseline is HUMANS IN LAW en we hechten dan ook uitermate
veel belang aan een respectvolle relatie met onze werknemers.
Wil jij deel uitmaken van ons team?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief en cv per e-mail aan
ap@essenzia.be
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