Verdiep jij je graag in juridische vraagstukken rond de bescherming van persoonsgegevens en
wil je ons kantoor ondersteunen bij tal van interessante dossiers en projecten? Stuur ons dan
snel je CV door. We zien er alvast naar uit je snel te ontmoeten!

KANTOOR

contrast is een onafhankelijk en gespecialiseerd advocatenkantoor in Zaventem, Brussel. contrast
verleent juridisch advies over privacy & gegevensbescherming, mededinging & EU recht,
vennootschaps- & handelsrecht en conflict management.
contrast heeft een team van ervaren advocaten die internationale en nationale bedrijven adviseren.
Het team bracht al verschillende internationaal gerenommeerde boeken uit en publiceert regelmatig in
vooraanstaande juridische tijdschriften. contrast wordt door onafhankelijke, juridische gidsen zoals
Chambers and Partners en The Legal 500 hoog gerankt. Het privacy & data protection team in het
bijzonder wordt erkend voor zijn ‘solid track record in advising clients from the automotive sector on eprivacy matters’.
CONTRAST ZOEKT…

Een junior privacy & data protection lawyer (functie onmiddellijk beschikbaar). Stuur ons zeker je cv
indien je aan onderstaand profiel beantwoordt

PROFIEL
•

Je beschikt over een Master in de rechten;

•

Je hebt 0 tot 3 jaar ervaring op het gebied van gegevensbescherming;

•

Uitstekende academische resultaten worden gewaardeerd;

•

Buitenlandse ervaring en/of een LL.M. zijn een pluspunt;

•

Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans;

•

Je bent een ondernemer en je zet je schouders graag mee onder onze business en die
van onze cliënten;

•

Je houdt van een proactieve aanpak en bent een goede communicator;

•

Je werkt graag zelfstandig en bent ook een echte teamspeler.

ONS AANBOD
•

Een gevarieerde praktijk met interessante dossiers voor topcliënten;

•

Een jong, ondernemend, dynamisch en gemotiveerd contrast team;

•

Een individueel carrièretraject;

•

Bijzondere aandacht voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling, waaronder diverse
opleidingsmodules (juridische seminaries, soft skills-opleidingsprogramma, inhouse
trainings, enz.), publicatieprojecten (www.contrast-law.be/publications) en presentaties
(waaronder seminaries bij contrast seminars en gastcolleges);

•

Aantrekkelijke financiële voorwaarden.

DO YOU WANT TO JOIN US?
Solliciteer dan via het online formulier op www.contrast-law.be/careers. Bij vragen kan je ons HR-team
contacteren via joinus@contrast-law.be.

