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Het Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders (Sam-Tes), 
opgericht ter ondersteuning van het beleid van de Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:  
 
 

Nederlandstalige Jurist (M/V) 
 
Jouw takenpakket: 

 
- Het proactief opvolgen van wetsvoorstellen of –ontwerpen, koninklijke en ministeriele 

besluiten. 
- Het opvolgen van de parlementaire debatten en het wetgevend traject. 
- Het opstellen van adviezen voor het  federaal parlement en de federale commissies 

alsook het in overleg gaan met de bevoegde ministeriële kabinetten. 
- Het juridisch ondersteunen van de IT-dienst in het kader van nieuwe projecten rond 

de digitalisering en modernisering van de functie van de gerechtsdeurwaarder. 
- Het redigeren van teksten voor de website en andere publicaties in samenwerking met 

de communicatiedienst. 
- Het bestuderen van nieuwe procedures en het uitwerken ervan. 
- Het beroep op een positieve manier profileren naar de rechterlijke orde, politiek en 

maatschappij door onder meer gerichte analyses en juridische studies uit te voeren. 
- Het uittekenen van projecten en het leiden van vergaderingen. 

 
 
Jouw profiel: 

- Je bent jurist, bij voorkeur met een aantal jaren ervaring als kandidaat/stagiair-
gerechtsdeurwaarder, advocaat, juridisch adviseur, parlementair medewerker, 
kabinetsmedewerker of andere relevante ervaring. 

- Je hebt kennis van procedures en rechtsregels en/of kennis van de praktijk van de 
gerechtsdeurwaarder.  

- Je bent on hands met juridische ontwikkelingen, zeker op het vlak van digitalisering. 
- Je bent tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, maar je moedertaal is Nederlands. 
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- Je bent gedreven en zet moeiteloos juridische theorie om in dagelijkse praktijk.  
- Je streeft naar een optimale ondersteuning van de gerechtsdeurwaarders . 

 
 
Ons aanbod: 

- Een dynamische werkomgeving met een open cultuur. 
- Een aangename werksfeer. 
- De kans om een nieuw project vanaf de start mee vorm te geven en uit te bouwen. 
- Een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe 

initiatieven. 
- Een competitief verloningspakket (incl. hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 

groepsverzekering, woon-werkverkeer, laptop …). 
- Een werkplek die gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer (trein, metro, 

bus). 
 
 
Wilt u als jurist werken voor SAM-TES?  
Stuur dan zo snel mogelijk uw CV + motivatiebrief naar hr@sam-tes.be 
 
Ter info: het Juridische maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders, afgekort 
als Sam-Tes, werd in 2014 opgericht ter ondersteuning van het beleid van de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders. Haar taken bestaat erin om alle gerechtsdeurwaarders, 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiair-gerechtsdeurwaarders bij te staan in de 
dagelijkse uitoefening van hun beroep, het  voeren van een proactieve en positieve 
communicatie omtrent de rol van de maatschappelijk bewuste gerechtsdeurwaarder in de 
samenleving van vandaag en morgen.  Sam-Tes is gehuisvest in Sint-Gillis 
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