
Voor welke taken rekenen we op je?

 Je bouwt mee aan de strategie en de ontwikkeling van Helder Recht en Droits Quotidiens legal
info. 
Je maakt deel uit van een team van 20 mensen in Antwerpen, Namen en Montpellier. 
Je hebt een interesse voor legal tech en digitale oplossingen voor de toegang tot het recht. 

 Als algemeen jurist zorg je, samen met de andere juristen van het team, voor juridisch
eerstelijnsadvies in klare taal, gericht aan hulpverleners.
Je schrijft en actualiseert de informatiefiches van de website, op juridisch vlak, op het vlak van
klare taal en op het vlak van relevantie.    
Je schrijft juridisch nieuws voor de website van Helder Recht legal info.        
Je hebt een interesse in sociaal recht en schuldenlast. 

Je geeft juridische opleidingen aan hulpverleners (in persoon of via webinars).  
Je doet gericht opzoekingswerk ter voorbereiding van de opleidingen. 
Je stelt syllabi op in klare juridische taal voor onze opleidingen voor hulpverleners.

Je werkt mee aan de ontwikkeling van Helder Recht legal info, onder de verantwoordelijkheid van
de directrice

 
Je geeft juridische eerstelijnsadviezen en bent juridisch redacteur (80%) 

 
Je verzorgt opleidingen (20%) 

Welk profiel heb je?

  
Je beschikt over een master in de rechten.  
Je houdt van redactiewerk en bent gevoelig voor klare taal. 
Je hecht belang aan het sociaal doel en de waarden van Helder Recht en Droits Quotidiens. 
Ervaring aan de balie en/of in de sociale sector is een meerwaarde.  
Je bent een doorzetter met aandacht voor orde en precisie. 
Je werkt graag in teamverband, maar kan ook probleemloos autonoom werken. 
Je hebt voldoende kennis van het Frans (minimum B1).

Helder Recht legal info is op zoek naar een veelzijdige jurist(e) die dagelijks werkt
aan de vereenvoudiging van het recht



Wat bieden wij?

Een loon volgens schaal 12 van het paritair comité 329.01 – NL Socioculturele sector –
bv. 3 jaar ervaring 3.257 euro’s bruto/maand voor 38u/week.
Een voltijds of een 4/5de contract voor onbepaalde duur. 
Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro.
Eindejaarspremie.
Volledige terugbetaling van de woon-werkverplaatsing met het openbaar vervoer. 
Jaarlijks 20 vakantiedagen + 5 extralegale vakantiedagen. 
Aangename, moderne werkplek in Mundo-A in Antwerpen (hoofdlocatie) met mogelijkheid
tot thuiswerk.  
Een zo snel mogelijke aanwerving, ten laatste op 4 januari 2021.

Stuur je CV met je motivatiebrief voor 4 december 2020 via mail naar
m.lieffrig@droitsquotidiens.be 

Met vragen kan je terecht op het nummer 0499/47.29.56.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Wie zijn wij?

Het recht verhelderen, dat is onze missie.  
 
Sinds september 2020 verdelen we onze activiteiten onder 4 nieuwe namen:  
1. Helder Recht Legal Info voor alle activiteiten rond juridische informatie in het
Nederlands: de helpdesk, vragen & antwoorden op de website, juridische vormingen, enz. 
Jij wordt aangeworven voor die deelwerking.                    
 
2. Droits Quotidiens Legal Info voor dezelfde activiteiten in het Frans.  
 
3. Droits Quotidiens Legal Tech voor de ontwikkeling van digitale en sociale oplossingen voor
de toegankelijkheid van het recht: virtueel assistenten, smart contracts, het aanbieden van
juridische informatie op andere websites, enz.  
 
4. Droits Quotidiens Legal Design voor de activiteiten rond de verstaanbaarheid van juridische
documenten: vorming en coaching in klare taal, ontwerpen van juridische visuals, herschrijving
van juridische teksten, enz.  
 
Momenteel zijn we actief sinds 20 jaren in België (FR/NL) en sinds 2018 in Frankrijk.  
Samen willen we zorgen voor een duurzame verandering in onze maatschappij. Zo
wordt juridische informatie toegankelijker en makkelijker verstaanbaar dankzij digitale
oplossingen.


