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   VACATURE QUESTA ADVOCATEN - ANTWERPEN 

 

 

 

 

Questa Advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor met kantoren te Antwerpen en Brussel. 

Questa Advocaten wil ondernemingen begeleiden in hun zoektocht naar juridische optimalisatie van 

hun professionele activiteiten. 

 

Questa Advocaten is gespecialiseerd in stedenbouw- en aannemingsrecht, overheidsopdrachten, 

vastgoedrecht, handels- en vennootschapsrecht en arbeids- en sociaal recht en is op zoek naar één 

fulltime advocaat stagiair/medewerker (m/v) voor haar afdeling aannemingsrecht te 

Antwerpen. 

 

Deze afdeling richt zich vooral naar grote en kleine aannemers, promotoren, studiebureaus, enz., 

zowel bij het voeren van bouwgeschillen in al haar facetten als bij het opstellen van vastgoed- en 

bouwcontracten. 

 

Jouw profiel: 

 

 Master in de Rechten, specialisaties in verbintenissenrecht, gerechtelijk recht en publiek recht 

zijn een pluspunt. 

 Ervaring in het bouwrecht is een pluspunt. 

 Je bent technisch sterk, communicatief vaardig, creatief en bovenal een teamplayer, die zich in 

een team kan integreren en ook zelfstandig en nauwkeurig kan werken. 

 Je beschikt over strategisch inzicht, en kan analytisch werken. 

 Een kwaliteitsvolle dossierbehandeling behoort tot jouw capaciteiten. 

 Kennis en vlot gebruik van Microsoft Outlook en Word. 

 Naast perfect Nederlands is bijkomende talenkennis een sterke troef. 

 

Wij bieden: 

 

 Een sterke en professionele omkadering met langdurige en zeer ruime ervaring in de 

vakgebieden stedenbouw, aanneming, vastgoed en bouwrecht met ondersteuning op juridisch 

en organisatorisch vlak. 

 Interessante en uitdagende dossiers, met onder meer internationale vertakkingen, en met 

grote variëteit binnen deze vakgebieden. 

 Aangename werksfeer in een kantoorgebouw dat beschikt over alle nodige technische 

infrastructuur. 

 Mogelijkheid tot uitbouw van een carrière aan de balie. 

 Een competitieve vergoeding. 
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Interesse? 

 

Stuur uw CV met motivatie naar Mr. Filip Van der Veken, bij voorkeur per email: 

filip.vanderveken@questa-law.be om uw kandidatuur te stellen. 


