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Wij zin op zoek naar
Een ervaren advocaat vastgoed- en administratief recht

U bent onze ideale kandidaat indien:

• U een ervaring van ongeveer drie tot zes jaar heeft 
in deze vakgebieden.

• U uw rechtendiploma behaald heeft met uitstekende 
resultaten.

• U uitmuntendheid beoogt. U een gestructureerde, 
pragmatische, creatieve geest heeft en u wenst te 
werken op vernieuwende projecten.

• U het belangrijk vindt het milieu van de cliënten, 
hun uitdagingen en hun strategie te begrijpen om 
hen op een adequate manier te begeleiden.

• U een teamspeler bent en u een goed 
aanpassingsvermogen heeft.

• U heeft een perfecte schriftelijke en mondelinge 
kennis van het Frans en het Nederlands. Kennis van 
het Engels is een bijkomende troef.

• U onmiddellijk beschikbaar bent.

Waarom Simont Braun?

Bij Simont Braun, zal u opgenomen 
worden in een stimulerende 
werkervaring die reflectie, creativiteit 
en uitmuntendheid aanmoedigt. 

Wij stellen alles in het werk om 
een aangename en dynamische 
werkomgeving, en hechte teams te 
creëren, waarbij wij steeds investeren 
in de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van onze medewerkers, 
zodat zij op elk niveau op het maximum 
van hun kunnen blijven. Simont Braun 
kent overigens een van de beste 
evenwichten tussen het privé- en het 
werkleven van ons beroep. 

Het steunen van de academische 
activiteiten en de inspanningen voor 
liefdadigheid van onze advocaten maakt 
integraal deel uit van ons DNA.

Ons team vervoegen? 
Stuur uw CV en motiveringsbrief naar Manuela von Kuegelgen

manuela.vonkuegelgen@simontbraun.eu 

Simont Braun is momenteel op zoek naar een ervaren advocaat (intern en voltijds) in vastgoed- en 
administratief recht. U zal betrokken zijn bij adviesverlening aan en het vertegenwoordigen van Belgische en 
internationale cliënten met gevarieerde profielen, evenals particulieren en allerlei openbare instanties.
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