
ACLVB ZOEKT  : 
 
Jurist Sociaal Recht – (M/V/X) 
voor onze Rechtskundige Dienst 
 
Standplaats: Gent 
 
 
 
Doel : 
Verlenen van juridische bijstand aan leden en personeelsleden door het behandelen van juridische 
dossiers inzake individueel en collectief arbeidsrecht en geven van informatie inzake het sociaal 
recht. 
 
 
Taakomschrijving : 
 Adviseren van en bijstand verlenen aan de ABR-verantwoordelijke (Advies, Begeleiding & 

Rechtsbijstand) en andere personeelsleden van de organisatie teneinde hen van de nodige 
informatie te voorzien.   Dit houdt ondermeer in : 
- verlenen van schriftelijke en telefonische bijstand aan de zonale ABR-verantwoordelijke bij de 

behandeling van hun dossiers;  
- formuleren van schriftelijke en telefonische adviezen en geven van inlichtingen aan ABR-

medewerkers, Secretariaatsmedewerkers, Bestendig Secretarissen, Sectoraal Verantwoordelijken 
inzake juridische materies die het niveau van de zones overstijgen, op basis van studie en interpretatie 
van wetgeving, CAO’s en jurisprudentie. 

 
 Tussenkomen bij de tegenpartij in geval van geschillen die niet op zonaal niveau opgelost 

kunnen worden teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.   Dit houdt 
ondermeer in : 
- analyseren van de feitelijke informatie en situatie van binnenkomende dossiers;  
- detecteren en opvragen van ontbrekende gegevens en bewijzen; 
- bespreken van het dossier met de leden in geval van een complex dossier; 
- tussenkomen bij de tegenpartij (werkgever, Sociale Zekerheidsinstanties, 

arbeidsongevallenverzekering,…) indien een vordering kan gesteld worden; 
- opvolgen en voeren van briefwisseling met tegenpartij, ABR-verantwoordelijke,…; 
- opstellen van een dadingsovereenkomst in geval van een minnelijke regeling. 
 

 Behandelen van een dossier voor de Arbeidsrechtbank/Arbeidshof in geval een minnelijke 
regeling niet mogelijk is teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.   Dit 
houdt ondermeer in : 
- beoordelen of een vordering voor de rechtbank of beroep haalbaar is;  
- opzoeken en verwerken van juridische argumenten; 
- opmaken van dagvaardingen/beroepsakten en contacteren van een deurwaarder met het oog op 

het inleiden van gerechtelijke procedures en uitvoering van vonnissen; 
- opstellen van conclusies en allerhande procedure-akten; 
- pleiten en vertegenwoordigen van de leden voor de arbeidsrechtbank/arbeidshof; 
- opmaken van de eindafrekening bij beëindiging van de procedure. 
 

 Opvolgen van dossiers Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht die behandeld worden door 
een externe advocaat teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen. Dit 
houdt ondermeer in : 
- samenstellen en overmaken van het dossier aan een externe advocaat die samenwerkt met de 

organisatie;  
- opstellen van een dagvaarding; 
- adviseren van en verstrekken van informatie en juridische argumentatie aan de externe advocaat; 
- opvolgen en voeren van briefwisseling met de ABR-verantwoordelijke, externe advocaat. 
 



 
 Meewerken aan vormingsinitiatieven teneinde de cursisten kennis bij te brengen inzake 

juridische materies.   Dit houdt ondermeer in : 
- geven van vorming en opleiding aan interne medewerkers op diverse niveaus;  
- geven van vorming en opleiding, georganiseerd door de vormingsdienst, aan leden en 

werknemersafgevaardigden;  
- geven van vorming en opleiding aan Sociaal Rechters, in samenwerking met universiteiten, 
- opmaken en voorbereiden van cursussen. 

 
 
Competentieprofiel  
 
 
Kerncompetenties: 

− Flexibiliteit 
− Klantgerichtheid 
− Samenwerken 

 
Functiespecifieke gedragscompetenties: 

 Beoordelingsvermogen 
 Communicatie : schriftelijk en mondeling 
 Leervermogen 
 Overtuigingskracht 
 Plannen en organiseren 

 
Technische competenties 

− Perfecte kennis van de Nederlandse taal en basiskennis van de Franse taal 
− Studieniveau : Master in de Rechten 
− Kunnen werken in een PC omgeving -> kennis Excel/Word/Powerpoint … 
− Grondige kennis : individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, 

arbeidsreglementering, sociale zekerheid (en kennis van de wetgeving in deze 
vakgebieden) ; terugvinden, interpreteren en hanteren van de sectorale CAO’s ; 
raadplegen, interpreteren en toepassen van de rechtspraak en rechtsleer in deze 
vakgebieden ; burgerlijk procesrecht, begrijpbaar kunnen vertalen van juridische kennis 

 
 
Ons aanbod: 
 

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
- Standplaats : Gent 
- Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, 

hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…) 
- Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe 

contacten 
- Een aangename werksfeer 
- Een boeiende job met een afwisselend takenpakket 
- De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van 

opleidingen 
 
Interesse ? 
 
U kan uw CV en begeleidende brief richten aan: 
Koen De Jaeger – HRM Directeur 
Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 
Tel.: 09/24 23 901 
E-mail: koen.de.jaeger@aclvb.be 
 

mailto:koen.de.jaeger@aclvb.be
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