
 

 

 

 

DELBOO is een team van advocaten met een jarenlange ervaring in het begeleiden van 

vermogende particulieren en families, zowel op het vlak van vermogensplanning als op het vlak 

van fiscaliteit. Met onze cliëntgerichte aanpak garanderen wij een onafhankelijk advies waarbij 

steeds wordt gezocht naar een specifieke oplossing voor de meest complexe juridische zaken.  

Eenvoudige oplossingen waar mogelijk, meer uitgekiende oplossingen indien vereist.  

 

Voor ons kantoor in Waregem zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker om ons 

vermogensplanningsteam te versterken.  

 

Profiel 

 

Je bent Master in de Rechten en kan goede academische resultaten voorleggen. Je drukt je vlot uit 

in het Nederlands, Frans en Engels.  

 

Een aanvullende opleiding Notariaat en/of Fiscaliteit vormt een troef die uitermate wordt 

geapprecieerd. 

 

Je hebt minstens 4 jaar relevante ervaring opgedaan in een gereputeerd advocatenkantoor of 

gespecialiseerd advieskantoor waarbij je een bijzondere focus hebt gelegd op de rechtsgebieden 

van familiale vermogensplanning, met name huwelijksvermogensrecht, erfrecht, internationaal 

privaatrecht, registratie- en successierechten. 

 

Je beschikt over het talent om een strikt professionele ingesteldheid, creativiteit en 

zelfstandigheid te combineren om zo de beste oplossing voor de cliënt uit te werken. Je bent 

tegelijkertijd leergierig, nauwgezet, collegiaal en een doorzetter met een gezonde dosis 

zelfvertrouwen.  

 

Aanbod 

 

Wij bieden jou de unieke kans om in een aangename en uitdagende werkomgeving je kennis en 

praktijkervaring in de vermogensplanning verder te verrijken. Je individuele 

verantwoordelijkheid zal gestaag groeien en je krijgt de mogelijkheid om rechtstreeks met het 

cliënteel samen te werken. Je komt terecht in een jong en dynamisch team en wordt vergoed naar 

Brussels niveau.  

 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en beantwoord je aan het gevraagde profiel? Stuur dan 

vandaag nog jouw C.V. en motivatiebrief naar mathieu.vancolen@delbooadvocaten.be of per post 

naar kantoor DELBOO, t.a.v. Mr. Mathieu Vancolen, Vredestraat 55 bus 11, 8790 Waregem.  

 

Je kan met al je vragen ook steeds terecht op 056/62 51 00. Tot binnenkort! 

 

 

 


