
 
 

 

 

 
 

Het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders (Sam-Tes*), 
opgericht met het oog op het verzekeren van de continuïteit, de verdieping en de 
ondersteuning van het beleid van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, het 
verlenen van een optimale ondersteuning en dienstverlening aan alle gerechtsdeurwaarders, 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiaires bij de uitoefening van hun beroep, alsook het  
verzorgen van een proactieve en positieve communicatie omtrent de rol van de 
maatschappelijk bewuste gerechtsdeurwaarder in de samenleving van vandaag en morgen, 
gehuisvest in Sint-Gillis, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

 

Jurist (M/V) 
 

Jouw takenpakket: 

- Het centraliseren van alle relevante juridische informatie voor het beroep 
(rechtspraak, rechtsleer, praktische informatie)  

- Het proactief opvolgen en het opstellen van wetsvoorstellen en –ontwerpen  

- Het redigeren van  koninklijke besluiten, reglementen en andere juridische teksten 

- Het redigeren van teksten voor de website en andere publicaties in samenwerking met 
de communicatiedienst 

- Het verkennen 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 met een aantal jaar ervaring als gerechtsdeurwaarder 
(stage/kantoorwerk/baanwerk,…), advocaat, bedrijfsjurist of juridisch adviseur 

- En/of je hebt een bijzondere affiniteit, ervaring en kennis met klachtenbehandeling -
en bemiddeling 

- En/of je hebt een algemene kennis van buitengerechtelijke regeling van 
consumentengeschillen en een grondige kennis van het consumentenrecht 

- Je bent tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk 
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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 beloningspakket 

- 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 jobs@sam-tes.be 
 
*Sam-Tes staat voor Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij/Travailler ensemble 
pour une société plus juste 
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