
Voor welke taken rekenen we op u?

U werkt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van Droits Quotidiens Legal
Design (DQ Legal Design):
 U bouwt mee aan de algemene missie van DQ:
°Deelnemen aan de collectieve en creatieve dynamiek rond de verheldering van het recht.
 
U bent hoofdredacteur van juridische artikels in klare taal binnen een specifieke opdracht van
nieuwsberichten voor professionals binnen de juridische wereld:
°Dagelijks nieuwsberichten schrijven rond nieuwe Belgische en Europese regelgeving;
°Verbanden leggen met andere artikels en/of bronnen;
°De vertaling van de artikels coördineren en de communicatie errond verzekeren.
 
U bent betrokken bij de andere opdrachten van DQ Legal Design:
°Juridische en administratieve documenten herschrijven;
°Deel uitmaken van het team van legal design experts voor adviezen aan juridische
diensten en juristen;
°Vormingen geven in legal design aan juridische professionals;
°Het woord nemen op conferenties en studiedagen om juristen te sensibiliseren rond het
belang van legal design.

Welk profiel heeft u?

U volgde een opleiding in journalistiek, communicatie of rechten.
U hebt al een eerste ervaring in een gelijkaardige functie.
U kan een opleiding of ervaring aantonen in de juridische wereld.
U hebt goede redactionele vaardigheden en Nederlands is uw moedertaal.
U hebt zin voor synthese en kan vlot complexe thema’s helder uitleggen.
U werkt graag in teamverband, maar kan ook probleemloos autonoom werken.
U werkt precies en nauwkeurig en bent creatief aangelegd.
U stelt zich flexibel op en kan goed om met strikte deadlines.
U hebt voldoende kennis van het Frans (minimum B1).
U hecht belang aan het sociaal doel en de waarden van DQ.

Droits Quotidiens (DQ) zoekt een journalist(e) met een interesse in juridische
thema’s om haar bureau voor juridische communicatie te versterken.



Wat bieden wij u?

Een loon volgens schaal 12 van het paritair comité 329.01 – NL Socioculturele sector
Een voltijds contract voor onbepaalde duur (38 u/week)
Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
Volledige terugbetaling van de woon-werkverplaatsing met het openbaar vervoer
Jaarlijks 20 vakantiedagen + 5 extralegale vakantiedagen
Uitgebreide mogelijkheden tot thuiswerk
Aangename, moderne werkplekken in Antwerpen (hoofdlocatie) en Namen in een team
van 15 personen
Een zo snel mogelijke aanwerving, ten laatste op 1 november 2020

Stuur uw CV met uw motivatiebrief voor 15 september 2020 via mail naar
d.ketels@droitsquotidiens.be
 Voor vragen kan u terecht op het nummer 0497/795249  

Hoe kan u zich kandidaat stellen?

Wie zijn wij?

Droits Quotidiens is een innovatieve sociale organisatie, die werkt aan de verheldering
van het recht.
We doen dat aan de hand van 3 diensten:
Duidelijke juridische informatie voor de burger  creëren via  Helder Recht Legal Info en
Droits Quotidiens Legal Info;
Digitale en sociale oplossingen voor de toegankelijkheid van het recht ontwikkelen
met Droits Quotidiens Legal Tech;     
Een bureau voor juridische communicatie  uitbouwen met Droits Quotidiens Legal
Design.
 
Droits Quotidiens Legal Design biedt verschillende diensten aan juridische professionals:
vormingen, workshops design thinking, herschrijvingen, visuele ontwerpen, enz.
 
Terwijl DQ Legal Design zich nog verder uitbouwt in Wallonië en Brussel, is zij ook
aanwezig in Vlaanderen en Frankrijk. 
Meer informatie vindt u op https://droitsquotidiens.design/nl/ 


