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Juridisch assistent (M-V-X) 
Arbeidsovereenkomst in het kader van een “startbaanovereenkomst” 

Wil jij graag werken in een dynamische en maatschappelijk relevante organisatie en een 
interessante en verrijkende ervaring opdoen? Als het werken in een juridische context en 
de thematiek van gendergelijkheid jou aanspreekt, dan is deze functie echt iets voor jou. 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 

Organisatie: 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

Tel: +32 233 40 18 

Adres: Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel 

Website: http://igvm-iefh.belgium.be 

 

Functiebenaming: 

Juridisch Assistent (M-V-X) 

 

Vereist diploma:  

Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot betrekkingen van niveau B in het federaal 

openbaar ambt (hoger onderwijs van het korte type, bachelor of graduaat). 

 

Taalrol:  

Nederlandstalig  

 

Specificatie 

Beantwoorden aan de voorwaarden om een eerste werkervaringscontract te bekomen: 

Elke jongere van minder dan 26 jaar die is ingeschreven als werkzoekende, voldoet aan de 

voorwaarden om in het kader van een dergelijke overeenkomst in dienst te worden genomen. Tot 

het einde van het kwartaal waarin hij/zij 26 jaar wordt, blijft men die overeenkomst als een 

startbaanovereenkomst beschouwen. 

Meer informatie zie: WWW.RVA.BE 

 

Solliciteren: 

Om te solliciteren stuur je een motivatiebrief (maximum 1 pagina) en je CV naar Nancy Van 

Mulders (nancy.vanmulders@igvm.belgie.be) 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 29 januari 2020 om 12u. 

Datum van de proef en het interview (onder voorbehoud): 31 januari 2020. Je wordt ingelicht of 

je uitgenodigd bent voor de test en het interview op 31 januari 2020.  

Vermoedelijke datum van indiensttreding: 15 februari 2020 of 1 maart 2020. 

 

http://igvm-iefh.belgium.be/
http://igvm-iefh.belgium.be/
http://www.rva.be/
http://www.rva.be/
mailto:nancy.vanmulders@igvm.belgie.be
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Omschrijving van de instelling 

 
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is een jonge organisatie die nog steeds 

groeit en waar een ploeg van een 38-tal enthousiaste medewerkers werkzaam zijn. Binnen een zeer 

afwisselende job help je mee aan de uitbouw van het dynamische en professioneel imago van onze 

organisatie, en meer specifiek van onze juridische dienst. 

 

Het Instituut is opgericht door de wet van 16 december 2002 en heeft als voornaamste taken: 
✓ Het waken over het respect voor de gelijkheid van vrouwen en mannen; 
✓ Elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht te bestrijden; 
✓ Instrumenten en strategieën uitwerken om een meer gelijkwaardige maatschappij te creëren. 
Voor meer informatie kan je terecht op onze website (http://www.igvm-iefh.belgium.be). 
 
De jobinhoud 

 
De juridische dienst van het Instituut heeft als hoofdtaak om klachten- en geschillendossiers te 

behandelen. De juridische assistent zal in dat kader onder andere: 

✓ de eerstelijnsdienst verzorgen.  

o Als eerstelijnsmedewerker is de juridisch assistent het directe en eerste 

aanspreekpunt voor burgers en stakeholders. Je zal op respectvolle wijze en in alle 

vertrouwelijkheid burgers te woord staan.  

o Je kan voldoende overweg met softwareprogramma’s om de meldingen correct te 

registreren in een databeheersysteem. 

o Je kan de meldingen die binnenkomen correct opvolgen, zelfstandig corresponderen 

via brief of e-mail met de burger en hierover mondeling rapporteren aan de juridisch 

dossierbeheerders in wekelijke periodieke overleggen. 

✓ de dienst juridisch ondersteunen. 

o Je zal onder leiding van de juridisch dossierbeheerders juridische geschillendossiers 

(infovragen, klachten, bemiddelingen, gerechtelijke geschillen) behandelen en ze van 

juridische correcte argumenten te voorzien.  

o Je informeert de betrokkenen regelmatig over de activiteiten en de resultaten en 

houdt hen op efficiënte wijze op de hoogte van de ontwikkelingen in hun 

geschillendossiers. 

o Je kan onderhandelde oplossingen en rechtspraak samenvatten voor de website en 

het jaarverslag. 

o Je zal je op de hoogte houden, verzamelen en klasseren van relevante rechtspraak, 
rechtsleer en wetgeving. 

✓ de dienst administratief en organisatorische ondersteunen. 

o  De juridisch assistent is de spil die de dienst draaiende houdt, door briefwisseling te 

verzorgen, de facturatie te beheren, vergaderingen te organiseren en de 

agendapunten te verzamelen, PV’s van vergaderingen op te stellen, contactgegevens 

van advocaten bij te houden, dossiers voor te bereiden ter overdracht aan 

advocaten, etc. 

o De juridisch assistent waakt over een correcte registratie van de meldingen en 

rapporteert aan de directie over de evoluties in deze meldingen. De medewerker 

werkt actief mee aan het jaarverslag. 

 

http://www.igvm-iefh.belgium.be/
http://www.igvm-iefh.belgium.be/
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Verwachtte competenties 

 
Gedragsgerichte competenties 

✓ Je beoordeelt de beschikbare informatie op een objectieve manier en overweegt 

verschillende alternatieven alvorens een oordeel te vormen. 

✓ Je neemt initiatief om de taken in goede banen te leiden en stelt alternatieven voor wanneer 

er problemen rijzen bij het uitvoeren van de taken. 

✓ Je bent een teamplayer die de eigen doelen afstemt op het team en collega’s aanspoort om 

spontaan informatie uit te wisselen.  

✓ Je communiceert op efficiënte en transparante wijze met burgers en geeft iedereen een 

persoonlijk en aangepast advies. 

✓ Je gaat gepast om met vertrouwelijke gegevens. 

✓ Je kan je handelen in overeenstemming brengen met de verwachtingen van de organisatie en 

behandelt anderen, in alle omstandigheden, op een respectvolle manier. 

✓ Je (h)erkent je eigen verantwoordelijkheden en kan je eigen functioneren in vraag stellen. 

✓ Je handelt en organiseert je werk zodat je taken op gepaste tijdstip worden voltooid. 

 

Technische competenties 

✓ Je beschikt over goede redactionele vaardigheden. 

✓ Je kan omgaan met juridische informatie en een juridische analyse begrijpen. 

✓ Werken in een tweetalige omgeving schrikt je niet af. 

 

Troef 

Je hebt affiniteit met het thema gelijke kansen. 

Je beschikt over affiniteit met ICT en technologische tools. 

 
Aanbod 

 
Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (uiterlijk tot het einde van het kwartaal 

waarin de medewerker de leeftijd van 26 jaar heeft bereikt) als administratief deskundige (niveau B). 

 
Wedde : 

✓ Jaarlijkse weddeschaal B1, 28.682,75 € (min. € 16.804 euro bruto geïndexeerd met 
coëfficiënt 1,7069) 

 
Voordelen 
 

✓ Integrale terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer). 
✓ Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering. 
✓ Mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
✓ Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer  
✓ Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
✓ Glijdende werkuren in een 38-uren week  
✓ 26 dagen verlof per jaar.  

 
Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb 
(http://www.fedweb.belgium.be), het portaal van het federale personeel. 
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Selectie Procedure 

 
Preselectie: 

Het Instituut beslist of de kandidaten voldoen aan de basisvoorwaarden voor deze vacature op basis 

van hun motivatiebrief en CV. De meest geschikt geachte kandidaten worden per e-mail uitgenodigd 

voor de mondelinge proef die zal voorafgegaan worden door een voorbereidende schriftelijke proef. 

 

De proef zal plaatsvinden in de lokalen van het Instituut op 31/01/2020. 

De bedoeling van deze proef is om een evaluatie te maken van het profiel van de kandidaten, hun 

kennis, ervaring, motivatie en interesse. Er zal een schriftelijke proef afgenomen worden en 

aansluitend een interview. 

 


