
Vacature: jurist(e) (H/F)  
 
 

CONTEXT 

 
De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (hierna ‘NKGB’) vormt de 
beroepsfederatie van de gerechtsdeurwaarders.   
 
Zij neemt de belangen van haar leden gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders 
waar en is belast met de vertegenwoordiging van het beroep bij de verschillende gerechtelijke- en 
overheidsautoriteiten.   
 
 

WIJ ZOEKEN… 

 
Een enthousiaste en leergierige medewerk(st)er ter versterking van onze juridische dienst. Een 
ervaring als jurist op een gerechtsdeurwaarderskantoor is een pluspunt. 
 
 

JOBOMSCHRIJVING 

 
Je wordt hoofdzakelijk belast met volgende taken:  

• je verleent juridische adviezen aan rechtspractici (voornamelijk gerechtsdeurwaarders en 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders) over praktijkgevallen met betrekking tot het beroep of het 
gerechtelijk recht in het algemeen; 

• je behandelt voornamelijk dossiers in het Nederlands maar ook in het Frans; 

• je verzekert juridische ondersteuning aan het directiecomité van de NKGB enerzijds 
(opstellen van interne juridische nota’s en analyses, deelnemen aan werkvergaderingen, 
opvolging van juridische dossiers en tuchtzaken), en het geheel van de leden van de NKGB 
anderzijds; 

• je werkt mee aan permanente opleiding; 

• je verzorgt de voorbereiding en opvolging van juridische nationale en internationale 
projecten waarin de NKGB betrokken is; 

• je denkt mee strategisch na over de modernisering van het beroep in al haar facetten; 

• je helpt mee bij de redactie van wetsvoorstellen en wetsontwerpen. 
 

 

JOUW TROEVEN? 

 

• je bent licentiaat of master in de rechten, met een interesse voor het gerechtelijk recht; 

• je drukt je vlot uit in Nederlands en Frans, zowel schriftelijk als mondeling; 

• je bent kritisch en je kunt een probleem of situatie grondig juridisch analyseren;  

• je denkt oplossingsgericht en « out of the box »; 

• je analyses zijn nauwkeurig en je hebt een vlotte pen;  

• je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken, je hebt een open geest en je 
bent niet bang om je standpunt te verdedigen;  

• je bent flexibel en stressbestendig en zet een professionele dienstverlening voorop. 
 
 

WIJ BIEDEN… 



 

• een interessante en gevarieerde functie in een jonge, dynamische en kleinschalige 
werkomgeving; 

• een contract van onbepaalde duur;  

• een aantrekkelijk salaris, waarbij rekening kan worden gehouden met reeds verworven 
relevante professionele ervaring, aangevuld met maaltijdcheques, een 
hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering en een vergoeding voor het woon-
werkverkeer. 
 
 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING 

 
De NKGB is gevestigd te 1060 Sint-Gillis, Henri Jasparlaan 93. 
 
 

HOE SOLLICITEREN? 

 
Verstuur je motivatiebrief en CV per e-mail naar legal@nkgb-cnhb.be uiterlijk voor 18 juni 2021 
 
 

mailto:legal@nkgb-cnhb.be

