GDW-GENT is op zoek naar een stagiair-gerechtsdeurwaarder om haar team te versterken!
Wie zijn wij?
GDW-GENT is een toonaangevend, daadkrachtig en sterk groeiend gerechtsdeurwaarderskantoor
van 42 gedreven collega’s. We zijn een atypisch kantoor gericht op een correcte, hoffelijke en
transparante begeleiding en uitmuntende juridische dienstverlening.
Naar wie zijn we op zoek?
Een 43ste persoonlijkheid die binnen ons team past. Enthousiasme en collegialiteit zijn daarbij
doorslaggevend.
Je hebt master rechten op zak.
Je kan nauwkeurig werken, schuwt geen deadlines en bent integer. Je beschikt over een gezonde
portie assertiviteit, weet het overzicht te bewaren en de prioriteiten te onderscheiden.
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Frans, kennis van andere talen is een pluspunt.
Wat wordt jouw rol?
Je wordt lid van ons team Advocaten en wordt opgeleid tot dossiervreter van A tot Z, van aanmaning
tot dagvaarding, van vonnis tot uitvoering!
Je krijgt een uitgebreide interne opleiding met het oog op een vlotte communicatie en inzicht in onze
sector. Bovendien geven we je alle kansen om je verder te ontplooien en bieden we de mogelijkheid
tot het volgen van bijkomende opleidingen.
Door deze intense stageperiode waarbij je volledig meedraait in onze dagelijkse werking, maar je
evenzeer de mogelijkheid krijgt je specifieke kennis en procedures eigen te maken, wordt jij in twee
jaar klaargestoomd voor het examen.
Wat bieden wij?
Je komt terecht in een enthousiaste omgeving met een no-nonsense cultuur. Bij GDW-GENT zal je
geen ‘meesters’ vinden maar collega’s.
Veel variatie in je werk, met een functie die je op basis van je interesses en sterktes verder kan
invullen in de richting die je zelf wenst.
Een strak zomerlijf, gratis op te halen in onze eigen bedrijfsfitness.
Een mooie marktconforme verloning!
Interesse?
Bezorg ons direct jouw CV en motivatiebrief via kc@gdw-gent.be zodat we persoonlijk kennis kunnen
maken!
#Teamworkisknowledge

