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WIE ZIJN WIJ? 
 
We zijn een advocatenkantoor met een hoofdkantoor in Gent en een bijkantoor in Brugge. We 
beoefenen het ruime publiek recht: omgevingsrecht, bodem, energierecht, grondwettelijk recht, 
openbaar domein, ambtenarenrecht, bodem, overheidsopdrachten, … . 
 
Ons kantoor behandelt een ruime waaier aan dossiers in het ruime publiek recht en de daaraan 
verwante rechtstakken. Dit kunnen zowel grote als kleinere dossiers zijn, met zeer diverse 
onderwerpen. We werken in een hecht teamverband met stagiairs, (oudere en jongere) tableau-
advocaten en secretariaatsmedewerkers. Onze ervaring is dat een doorgedreven teamwork een 
belangrijke meerwaarde biedt, zowel voor onszelf als voor de cliënt. Uiteraard is er daarbij ruimte om 
gaandeweg steeds meer eigen verantwoordelijkheid op te nemen, terwijl er wel steeds een team is om 
op terug te vallen. Dit teamwork laat ons ook toe om snel te schakelen en anderzijds de werkdruk voor 
iedereen leefbaar te houden. Door onze kleinschalige maar tegelijkertijd gespecialiseerde manier van 
werken slagen wij er in om op hoog niveau mee te spelen. 
 
Ons cliënteel bestaat uit een mix van overheden, bedrijven en particulieren, uit zowel binnen- als 
buitenland. 
 
Voor de behandeling van onze dossiers en het schrijven van juridische publicaties maken we gebruik 
van onze omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek en een eigen documentatiesysteem, dat we 
dagelijks bijwerken.   
 
 
WIE ZOEKEN WE? 
 
Door de groei van ons kantoor zijn we op zoek naar bijkomende advocaat-medewerkers en advocaat-
stagiairs om ons team te versterken. 
 
Je hebt een bijzondere interesse in het publiek recht en wil je hier ook verder in specialiseren. Eerdere 
ervaring in het publiek recht is overigens geen absolute vereiste. Ook als je eerder in een andere 
rechtstak werkte en bereid bent voortaan (hoofdzakelijk) in het publiek recht te werken, kan je eerdere 
ervaring een meerwaarde zijn. 
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Je bent gedreven om de juiste oplossing voor een juridisch probleem te vinden. 
 
Je bent meertalig. 
 
Je functioneert goed in teamverband, communiceert vlot en neemt je verantwoordelijkheid. 
 
 
WAT BIEDEN WIJ? 
 
We bieden je een afwisselende job, met een competitieve verloning. 
 
Je kan jezelf verder ontplooien door de nauwe samenwerking met de andere advocaten en via ons 
opleidingsaanbod.  
 
Je wordt gestimuleerd om alle juridische evoluties op de voet te volgen en krijgt daar ook de tijd voor. 
We moedigen het schrijven van publicaties aan. 
 
Door teamwork en de continue opvolging van de werklast bewaken wij de work-life balance, die voor 
ons ook van belang is, bij onze medewerkers. 
 
Het is de bedoeling dat je, afhankelijk van je ervaringsniveau, gaandeweg zelf zaken gaat pleiten, 
bijeenkomsten bijwoont, de leiding neemt over dossiers en in contact staat met de cliënten. 
 
Daarbij kan je gebruik maken van voldoende secretariaatsondersteuning. 
 
Je werkt vanuit het hoofdkantoor te Gent en, indien je dit wil, eventueel ook vanuit ons bijkantoor in 
Brugge. 
 
 
SOLLICITEREN? 
 
Mail jouw curriculum vitae en motivatiebrief naar sven.boullart@boullart.be. Voor meer informatie of 
vragen kan je ook terecht bij Jelle Snauwaert (jelle.snauwaert@boullart.be) of 09/243.52.90. 
 
Jouw kandidatuur wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. 
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