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Het VBO is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in 
België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt het 
VBO meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 

Voor zijn competentiecentra Recht & Onderneming en Fiscaliteit & 
Investeringen, is het VBO op zoek naar een: 

Service assistant (M/V/X) 
 

 

Uw takenpakket 

Als juridisch assistent helpt en ondersteunt u een team van experts in het beheer van dossiers: 

› U verwerkt informatie en documenten op intranet en extranet; 

› U zorgt voor de organisatie, voorbereiding en opvolging van vergaderingen en agenda’s; 

› U doet opzoekwerk, heeft telefonische contacten, schrijft eventueel korte teksten voor 

newsletters of verslagen van vergaderingen; 

› U verzorgt het secretariaat en voert diverse andere administratieve en juridische taken 

uit (wettelijke publicaties voor meerdere rechtspersonen). 

Uw profiel 

› U bent georganiseerd, een goede planner en kan uw eigen prioriteiten stellen; 

› U beschikt over een juridische basiskennis uit uw studies of ervaring. Een bachelor in 

juridische wetenschappen of een administratieve ervaring in een advocaten- of 

boekhoudkantoor is een pluspunt; 

› U bent tweetalig (NL-FR) en heeft een goed gevoel voor taal. U beschikt over een goede 

kennis van MS Office en leert vlot nieuwe informaticatools aan. U bent vertrouwd met 

digitale media; 

› U bent leergierig, alert, efficiënt en neemt initiatief. U bent in staat om autonoom en 

nauwgezet te werken en weet uw prioriteiten te stellen in een divers takenpakket. U 

hebt een positieve, klant- en oplossingsgerichte en proactieve mentaliteit. Daarnaast 

beschikt u over goede communicatieve vaardigheden en werkt u vlot in team. 

Ons aanbod 

› Een voltijdse betrekking in een boeiende en dynamische organisatie die ruimte biedt voor 

ontwikkeling en professionalisme, en die zin voor initiatief en teamwerk hoog in het 

vaandel draagt;  

› Een unieke ervaring binnen een erkende instelling, dicht bij de politieke actualiteit; 

› Een professionele omkadering binnen een dynamisch en jong team; 

› Uw taken zijn divers en kunnen groeien in functie van uw talenten; 

› Opleidingsmogelijkheden; 

› Een marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen; 

› Een ideale ligging in het centrum van Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

(het Centraal Station ligt op 200 meter). 

Geïnteresseerd? Stuur uw cv en motivatiebrief naar Patricia Carette, HR, pca@vbo-feb.be of 

Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (02/515.09.88). 
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