
Advertentie Ervaren Juriste in het notariaat 

Omschrijving van de onderneming : 
De Notarissen Olivier Brouwers en Jérôme Otte hebben zich geassocieerd om samen het 
notariskantoor Alter ego op te richten. In de wens hun cliënten een uitmuntende service te 
bieden met het grootste respect voor de mens, hebben zij zich omringd met een sterk en 
deskundig team. 
Om dit team te versterken en de beste service aan haar klanten te garanderen, is Alter ego 
momenteel op zoek naar een : 

Ervaren Jurist in het notariaat 

Functieomschrijving : 
Met enkele jaren ervaring op juridisch gebied zult u verantwoordelijk zijn voor het juridisch 
beheer van dossiers in diverse notariële zaken. In nauwe samenwerking met de notarissen en 
het ondersteuningsteam stelt u uw technische en menselijke expertise ter beschikking van de 
cliënten van het kantoor, waarbij collectieve intelligentie een van de belangrijkste waarden 
van Alter ego is. U staat in contact met de verschillende betrokken externe partijen, zodat u 
een overzicht behoudt van de vooruitgang van uw dossiers. 

Profiel vereist : 
Je hebt een diploma in rechten. Een masterdiploma in notariaat is een sterke troef. U hebt 
verscheidene jaren beroepservaring in het notariaat of in de advocatuur, als generalist of 
specialist. U spreekt Frans en hebt een sterke kennis in het Nederlands ( Engels is een extra 
troef ). Aangezien de studie resoluut digitaal georiënteerd is, bent u bedreven met 
informaticatools zoals Microsoft Office (Outlook, Word, Excel). Kennis van ActaLibra is een 
belangrijk voordeel. Uw persoonlijkheid is dynamisch,proactief, rigoureus en georganiseerd, 
maar ook menselijk, joviaal, empathisch en een teamplayer 

Ons aanbod : 
Alter ego biedt u de mogelijkheid om deel uit te maken van een team dat gericht is op 
mensheid, ten dienste van zijn kliënten, om met kwaliteit en aandacht te begeleiden in elke 
fase van hun leven. 
Alter Ego is ook een unieke werkomgeving,geografisch zeer gunstig gelegen, bereikbaar met 
het openbaar vervoer en ook dichtbij talrijke winkels. 
Tot slot biedt Alter ego een aantrekkelijk salarispakket en de reële mogelijkheid om een 
evenwicht te vinden tussen werk- en privéleven 

Interesse : 
U kunt nu uw CV sturen ter attentie van Jérôme Otte op het emailadres emploi@alterego-
notaires.be  met in het onderwerp « Ervaren Juriste » 




