Crivits & Persyn, opgericht in 1988, is een ondernemersgericht advocatenkantoor dat een
alomvattende, gespecialiseerde juridische dienstverlening aanbiedt aan de onderneming en al wie
binnen de onderneming actief is. Ons kantoor bestaat uit een 30-tal gedreven advocaten en
medewerkers. Wij behoren dan ook tot de grotere advocatenkantoren in West-Vlaanderen en staan
door onze vakkennis en ervaring borg voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.
We besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van al onze medewerkers en zijn ervan
overtuigd dat gedeeld succes tot groter succes leidt. Wij bedienen met hen een trouw en gevarieerd
cliënteel van vooral middelgrote tot grote ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen en besturen.
Ons kantoor is gevestigd in een historisch pand in de Brugse binnenstad, met eigen
parkeergelegenheid.
De praktijkgroep sociaal recht vormt één van de pijlers van onze reputatie. Zij adviseert ondernemers
en staat hen onder meer bij in procedures en adviesverlening rond individueel en collectief ontslag,
sociale inspecties, internationale detachering en arbeidsveiligheid.

Voor de uitbreiding van onze praktijkgroep sociaal recht zoeken wij een
gedreven en positief ingestelde advocaat-stagiair met belangstelling voor en
kennis van het sociaal recht, minstens de bereidheid en drive om die gedurende
de stage te verwerven
Wij hechten er groot belang aan dat de kandidaat:
 goed in team kan samenwerken
 oprecht interesse heeft in advocatuur voor ondernemers
 problemen tot in de kern kan analyseren en kan zoeken naar de beste oplossing, ook als die
niet voor de hand ligt
 doelgericht en efficiënt kan werken
 flexibel en besluitvaardig is
Wij bieden:
 een gedegen opleiding
 een competitieve vergoeding
 persoonlijke ontplooiings- en doorgroeimogelijkheden
 opname in een enthousiast jong team
 interessante en uitdagende dossiers, te behandelen in rechtstreeks contact met de cliënten
Hebt u interesse? Neem dan contact op met mr. Chris Persyn (chris.persyn@crivits-persyn.be).
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