VACATURE ADVOCAAT SPORTRECHT
ONZE SPORTCEL BREIDT UIT

Wie zijn we?
Van Steenbrugge Advocaten staat voor ondernemings-, straf- en sportrecht. Het jong en groeiend
kantoor telt 22 gemotiveerde advocaten die gesteund worden door een uitstekend administratief
kader. We zijn een kantoor dat advocatuur wil brengen van een ‘buiten-gewoon’ niveau en zoeken die
nieuwe witte raaf die met eenzelfde ingesteldheid ons team kan versterken.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een advocaat die grondige juridische kennis combineert met een hart voor het
sportleven. Jouw juridisch-technische basis houdt rekening met de dagelijkse praktijk van de
topsporter of sportclub aan wie we onze diensten verlenen. Diepgaande juridische kennis van het
internationaal sportrecht is een voorwaarde om meteen van start te kunnen gaan in de uitdagende
zaken die we je te bieden hebben. Verder moet je focus bezitten en passie uitstralen. Van belang is dat
je aansluit bij het DNA van ons kantoor. Grondigheid en gedrevenheid vormen voor jou belangrijke
waarden, waardoor je grenzen kan verleggen. Ervaring is een meerwaarde en we hechten veel belang
aan integriteit.

Wat beiden we?
Ben jij diegene die zich onderscheidt van de doorsnee, dan bieden we je een professioneel uitdagend
en belonend kader. Je komt terecht binnen een warm en hecht team dat er vol voor gaat en waarin
alle schakels op elkaar zijn afgestemd om elkaar naar een hoger niveau te tillen. Binnen ons kantoor is
er geen concurrentie, maar wordt gestreefd naar een doordachte en uitstekende juridische
dienstverlening met ruimte voor verrijkend en onderling overleg. Je werkt in een kantoor gelegen in
een unieke en groene omgeving op een steenworp van Gent-centrum. Je wordt professioneel degelijk
ondersteund zodat je niet alleen jouw focus op de dossiers kan leggen maar ook op jouw persoonlijke
groei als advocaat. Van belang voor ons is dat we je ook tonen dat we jouw inspanningen naar waarde
schatten, wat maakt dat we sterk werk ook naar waarde vergoeden. Je krijgt bovendien alle kansen
om blijvend professioneel te groeien.

Hoe solliciteren?
Jouw motivatiebrief en cv kan je zenden naar tina.tavernier@vsadvocaten.be.
Elke sollicitatie wordt uiteraard discreet behandeld.

VAN STEENBRUGGE ADVOCATEN ∙ Durmstraat 29, 9030 Mariakerke ∙ t 09 269 10 65 ∙ f 09 223 00 47 ∙ www.vsadvocaten.be

