
 

Wie zijn wij 

Stappers Advocaten is een dynamisch advocatenkantoor uit Antwerpen. Er werken 13 advocaten 

gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht.  

Wij zijn op zoek naar een administratief bediende voor de ondersteuning van ons secretariaat. 

Neem gerust een kijkje op onze website: www.stappers-law.be.  

 

Jouw taken 

Samen met drie collega’s voer je in teamverband deze gevarieerde functie uit, waarbij je wisselend instaat 

voor hetzij het (telefonisch) onthaal van onze bezoekers, hetzij administratieve ondersteuning van onze 

advocaten. Je voornaamste taken zijn: 

 onthaal, waarbij je het eerste aanspreekpunt bent voor alle bezoekers: je staat iedereen vriendelijk 

en professioneel te woord en zorgt voor een correcte doorverwijzing; 

 beantwoorden van inkomende telefoons; 

 opmaak van documenten in Word en Powerpoint; 

 uittypen van briefwisseling, mails, contracten en andere documenten; 

 behandelen van de inkomende en uitgaande post. 

 

Vereiste studies 

ASO of TSO handel, al dan niet aangevuld met een professionele bachelor 

 

Profiel 

 

 Je beheerst de Nederlandse taal perfect, zodat je eenieder in correcte taal te woord kan staan en het 

uittypen van documenten voor jou geen probleem vormt; 

 Je bent nauwkeurig, klantgericht, discreet, behulpzaam en bent bereid te werken volgens een vast 

uurrooster (tussen 9.00 u en 18.00 u met 1 uur middagpauze); 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, waarbij je autonomie en teamspirit op een goede manier 

weet te combineren; 

 Je kan vlot overweg met de gangbare toepassingen van MS Office (Word, Excel en PowerPoint); 

 Goede kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt; 

 Kennis van Cicero software voor advocaten is positief, maar geen vereiste; 
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Wij bieden 

 Een gevarieerde en uitdagende job in een leuk team; 

 Een voltijdse betrekking tijdens de kantooruren (9u00 – 18u00), met opbouw van 12 extra vrije 

dagen op jaarbasis (ADV-dagen); 

 Interne opleiding en begeleiding; 

 Marktconforme verloning met maaltijdcheques en groepsverzekering.  

 

Solliciteren 

Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief en cv naar Stappers Advocaten t.a.v. Mr. Kristof Keyzer, 

Vlaamsekaai 54-57, 2000 Antwerpen (kristof.keyzer@stappers-law.be – tel. 03.260.68.88). 
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