VACATURE ADVOCAAT-MEDEWERKER

Wie zijn wij?
time.lex is een toonaangevend nicheadvocatenkantoor in ICT-recht, intellectuele
rechten, privacy & bescherming van persoonsgegevens, media & entertainment, en
daaraan verbonden commercieel recht (marktpraktijken, distributie, enz.).
Onze cliënten zijn multinationals, Europese, federale en regionale overheden, grote
ondernemingen, KMO’s en start-ups. We staan hen bij voor contracten, adviezen,
gerechtelijke procedures en wetgevend werk.
De meeste van onze advocaten verdienden hun strepen in grote, internationale
advocatenkantoren of hebben uitgebreide ervaring als bedrijfsjurist in grote bedrijven.
We worden door Legal 500 en Chambers erkend als top-tier en leading firm in onze
nichemateries.

Wie zoeken wij?
Wegens de aanhoudende groei van onze activiteiten zijn we op zoek naar een
voltijdse advocaat-medewerker (m/v) met:
 1 à 4 jaar ervaring aan de Balie in privacy & bescherming van
persoonsgegevens en ICT-recht.
 Uitstekende studieresultaten.
 Een aanvullende Master in één van onze nichemateries strekt tot aanbeveling.
 Nederlands als moedertaal en een heel goede kennis van het Engels en
Frans.
 Entrepreneurial spirit, team player, grondigheid en in staat om zelfstandig te
werken.
Wat bieden wij?
 Veeleisend op het vlak van kwaliteit maar goede balans werk / privéleven.
 Een soepele samenwerking op voorhand af te spreken (bv. thuiswerk
mogelijk).
 Een aantrekkelijke vergoeding.
 Een aangename, collegiale en professionele omgeving in ons nieuw kantoor in
de Zaveltoren met uitzicht over Brussel (op 5 minuten van het station BrusselCentraal).
Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar recruitment@timelex.eu. Meer info telefonisch
bij Hans Graux op 02 229 19 47 of 0479 79 55 00.
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