Vacature advocaat-medewerker publiek recht
ALGEMENE VOORSTELLING KANTOOR
RACINE ADVOCATEN werd in 1976 opgericht in Brussel en heeft zich de afgelopen 40 jaar
ontwikkeld tot een kantoor met meer dan veertig medewerkers waarvan ongeveer dertig advocaten.
Wij bieden hoogstaand juridisch advies en ondersteuning bij zakentransacties en geschillen in de
meeste takken van het nationaal en internationaal ondernemingsrecht. Wij behandelen zaken in het
Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Duits.
Onze advocaten delen de zin voor ondernemen, een passie voor het recht en een bekommernis om
zo efficiënt mogelijk te werken. Onze organisatie is gericht op duurzaamheid en efficiëntie. Dit blijkt
onder meer uit onze interne opdeling in praktijkgroepen waarin onze advocaten hun kennis en
ervaring uitwisselen. Op deze manier kunnen wij tegemoet komen aan de groeiende complexiteit van
het recht.
Wij waarborgen een gepersonaliseerde aanpak en een optimale, oplossingsgerichte
resultaatgerichte service aangepast aan de individuele wensen en noden van elke cliënt.

en

Ons kantoor maakt deel uit van het internationaal RACINE netwerk met kantoren in Frankrijk en
foreign desks in Europa. Ons kantoor maakt tevens deel uit van Eurojuris, een internationale
groepering van advocaten, met vestigingen in alle landen van de Europese Unie.
www.racinebrussels.eu

FUNCTIE
RACINE zoekt een gemotiveerd advocaat-medewerker met ervaring in omgevingsrecht en
onteigeningsrecht.
PROFIEL
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Je hebt interesse en minstens 3 jaar ervaring in omgevingsrecht ( stedenbouw en milieurecht )
en onteigeningen
Je bent goed georganiseerd.
Je behandelt graag complexe dossiers in deze materie en doet dit grondig, nauwkeurig en
efficiënt
Je bent vlot tweetalig (Nederlands – Frans - een goede kennis van het Engels is een
pluspunt. )
Je schrijft helder en gestructureerd.
Je bent steeds op zoek naar praktisch werkbare oplossingen op maat voor de cliënt.
Je neemt graag initiatief en bent flexibel.
Je bent zelfstandig maar werkt graag in groep.
Je beschikt over een eigen wagen.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
Je werkt graag in team.

AANBOD
Je werkt in een kantoor met meer dan 40 jaar ervaring dat jou een professionele omkadering biedt.
Je werkt in de praktijkgroep publiek recht, maar ook met collega’s uit andere praktijkgroepen in een
aangename werksfeer.
Je maakt deel uit van een groep met meer dan 40 medewerkers, waaronder ongeveer 30 advocaten,
die ondernemend zijn en gepassioneerd door het recht.
Het cliënteel is zeer gevarieerd en bestaat vooral uit bedrijven en overheden, maar ook particulieren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt vooral in stedenbouwdossiers, onteigeningen, milieurecht en andere materies van
publiek recht.
Je werkt voor overheden, adviseert hen en staat hen bij in juridische procedures.
Je begeleidt projectontwikkelaars en bouwheren m.b.t. de uitvoering van hun bouwprojecten.
Je werkt nauw samen met de vennoot Isabelle Cooreman die het departement leidt.
Je gaat pleiten voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen, de Raad van State,
rechtbanken en hoven,..
Je gaat naar expertises en woont vergaderingen met cliënten, en verzoeningsvergaderingen
met tegenpartijen, bij.
Je stelt contracten op en geeft juridische adviezen.
Je werkt mee aan de voorbereiding van studiedagen en je wordt gestimuleerd om publicaties
te doen of hieraan mee te werken.
Je staat, samen met de vennoot die de praktijkgroep leidt, in rechtstreeks contact met het
cliënteel van het kantoor en je kan meewerken aan de uitbouw van het cliënteel van het
kantoor, waarbij je vergoed wordt voor het cliënteel dat je aanbrengt.
Je krijgt een competitief ereloon, aangepast aan je ervaring en dat afhangt van je eigen
werklust.
Je werkt mee aan de verdere uitbouw en organisatie van de praktijkgroep via actieve
deelname aan unitvergaderingen. Je werkt ook mee aan nieuwsbrieven inzake publiek recht.
Je krijgt de gelegenheid je verder te ontwikkelen via het volgen van studiedagen en je beschikt
over reële doorgroeimogelijkheden.

Ons modern kantoor is strategisch gelegen aan de kruising van de Brusselse ring met de E40 naar
Gent, vlak naast het station van St-Agatha-Berchem (u hoeft Brussel dus niet in te rijden).

Geïnteresseerd?
Contacteer Isabelle COOREMAN, partner die de praktijkgroep publiek recht leidt.
Racine Advocaten
Tel. +32 (0)2 412 01 62
icooreman@racine.eu
www.racinebrussels.eu

