We zoeken nog stuurlui

Advocaat economisch recht
Ben je toe aan een volgende stap in je carrière? Ben je
een ondernemende jurist die gedegen kennis combineert met ambitie? Ben je een teamplayer die mee ons
schip wil (be)sturen? Wij zoeken nog collega’s om de
groei van ons kantoor te ondersteunen.
Olislaegers & De Creus is een ambitieus Belgisch advocatenkantoor dat kwalitatieve juridische oplossingen
op maat verschaft aan bedrijven, gaande van kmo’s tot
Belgische filialen van internationale groepen.

We zoeken een gemotiveerde en toegewijde advocaat;
iemand die geen schrik heeft voor uitdagingen en met
een lange termijn engagement omdat we loyauteit
bijzonder waarderen.
Van al onze advocaten verwachten we dat ze handelen
als vrije beroepers-ondernemer en dus meedenken en
meegroeien. Een ‘fit’ op persoonlijk vlak is voor ons
eveneens belangrijk.

Met Awerian vormen we een Europees team van boutique ondernemingsadvocatenkantoren uit verschillende
Europese landen.

Aanbod
In ruil voor uw inzet, gedrevenheid en enthousiasme,
biedt Olislaegers & De Creus:

Ons kantoor vormt een hechte groep van advocaten
en personeel met aandacht voor een professionele bedrijfscultuur gericht op ondernemingen en hoogstaand
kwalitatief werk. Zie meer op www.odc.law

• een aantrekkelijke vergoeding
• gevarieerd en uitdagend werk, voor een mix van
Belgisch en internationaal cliënteel;
• concrete doorgroeimogelijkheden;
• een aangename professionele omgeving en goed
bereikbare uitmuntende kantoorfaciliteiten.

Profiel & takenpakket
Olislaegers & De Creus is voor bijkomende ondersteuning van haar op ondernemingen gerichte praktijk op
zoek naar een gemotiveerde medewerker die beantwoordt aan het volgende profiel:
• je bent een pientere jurist met een gezonde portie
ambitie met 8 tot 15 jaar relevante beroepservaring in
economisch recht, handelscontracten en -geschillen.
• je bent “entrepreneurial”, durft en kan meedenken
met de business van onze cliënten;
• je bent gedreven en kan juridisch ‘out-of-the box’
denken;
• je hebt interesse voor wat er reilt en zeilt in het
brede bedrijfsleven en de financieel economisch
maatschappelijke context;
• je hebt een uitstekende kennis van het Engels en
voldoende kennis van het Frans.

Interesse?
Richt uw kandidatuur en curriculum vitae,
vergezeld van een motivatiebrief, per e-mail aan:
Mr. Michael Olislaegers
Olislaegers & De Creus CVBA
Twin Squares, Madison Building,
Culliganlaan 1A, 1831 Diegem
E-mail: molislaegers@odc.law

