AFSTUDEREN
IN DE
RECHTEN.
WAT NU?
6 tips om jou te helpen bij het solliciteren.

L E G A L J O B . B E

Je staat op het punt om af te studeren in de rechten.
Het is tijd om werk te zoeken. De meeste mensen
zullen aan de slag gaan in een sector die
rechtstreeks te maken heeft met rechten. Wij geven
je graag enkele tips mee die je zeker op weg zullen
helpen om jou een (droom)job te bemachtigen.
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OVER ONS
Legaljob is een toonaangevende niche jobsite in de
juridische sector. En is dé referentie in België.
Bij Legaljob vind je juridische vacatures in de
advocatuur, juristiek en notariaat. Wij hebben
vacatures zowel van advocaten, ondernemingen,
notariaat, gerechtsdeurwaarders als van de
overheid.
Alles en iedereen die een juridische vacature heeft
kan bij Legaljob terecht.

V1.0 © Copyright 2022 Legaljob.be - Op deze e-book berust een auteursrecht. Indien u deze al dan niet gedeeltelijk wenst te
hergebruiken, dient u een bronverwijzing én link naar Legaljob.be te plaatsen.
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BEGIN OP TIJD MET SOLLICITEREN

PROBEER EEN STAGE TE BEMACHTIGEN

GOEDE COVER LETTER SCHRIJVEN

ZORG VOOR EEN CV DAT TO THE POINT IS

WEES KIESKEURIG, MAAR NIET TE

SOLLICITEER VOLDOENDE
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BEGIN OP TIJD MET
SOLLICITEREN
Een van de vaakst voorkomende fouten bij studenten is
pas beginnen solliciteren wanneer ze afgestudeerd zijn.
Hoewel daar in principe niets mis mee is, geeft dit je wel
een achterstand op de jobmarkt.
De meeste grote bedrijven - zoals de big four - werven
namelijk in golven aan. Algemeen gezien zijn er 2 grote
aanwervingsmomenten per jaar. Dit is april en september.
Dat is wanneer nieuw aangenomen werknemers aan de
slag gaan. Daar zijn echter al enkele maanden
sollicitatiegesprekken aan vooraf gegaan, waardoor
mensen die pas in september solliciteren meestal
hopeloos te laat zijn.
Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven. Ook
Advocatenkantoren willen zo snel mogelijk nieuw talent
aanwerven en doen dit vaak al voor mensen afgestudeerd
zijn. Wil je bij een topkantoor een stage lopen, dan zul je er
op tijd moeten bij zijn.
Best solliciteer je dus al wanneer je je eerste semester er
hebt opzitten en ongeveer weet waar je staat met je
eventuele tweede zit en eindresultaat.
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PROBEER EEN
STAGE TE
BEMACHTIGEN

Heb je nog even tijd, of wil je niet direct werk zoeken nadat
je bent afgestudeerd? Probeer dan al tijdens het jaar een
stage te bemachtigen bij een advocatenkantoor of een
groot bedrijf. Dit hoeft heus geen 3 maanden te zijn. Een
week of twee is vaak al genoeg om je te onderscheiden
van andere sollicitanten wanneer je gaat solliciteren.
Naast jezelf onderscheiden van andere sollicitanten helpt
een stage tijdens je studies doen, aan te tonen aan dat je
de ambitie hebt om in de juridische sector te werken.
Daarnaast heb je meestal bij het bedrijf of kantoor waar je
je stage hebt gedaan een voet tussen de deur voor een
vaste positie vanaf je afgestudeerd bent.
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If Opportunity
doesn't
Knock, Build a
Door.
~ Milton Berle
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NEEM DE TIJD OM
EEN GOEDE COVER
LETTER TE
SCHRIJVEN

Heel veel ondernemingen en advocatenkantoren vragen je
om een cover letter. Hierin vertel je wat meer over jezelf en
waarom je precies bij de onderneming waar je solliciteert
een job wil.
Je hoeft niet voor elke sollicitatie een cover letter helemaal
op maat te schrijven. Het is een goed idee om de tijd te
nemen om een heel sterke generieke cover letter te
schrijven. Probeer als doel te stellen dat je 80% hiervan
kunt hergebruiken bij elke job. De andere 20% pas je dan
aan voor de specifieke sollicitatie die je doet.
Zorg ervoor dat je cover letter geen lange essay wordt,
maar maximum 3/4de van een A4 blad waar je alle
interessante informatie over jezelf schrijft. Dit kunnen
onder andere je hobby's zijn en interessante conventies
waar je naartoe ging.
Laat wat van je persoonlijkheid zien, maar hou het
summier en relevant.
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ZORG VOOR EEN
CV DAT TO THE
POINT IS

Je CV zal je zo goed als altijd moeten sturen wanneer je
ergens gaat solliciteren. Zorg ervoor dat je CV volledig
foutloos, overzichtelijk en to the point is.
Een goed CV is maximum een enkele A4 waar geen woord
te veel op staat. Best begin je met je sterke punten en zet
je de informatie die de persoon moet lezen zo hoog
mogelijk. Probeer ook met kernwoorden te werken.
Een lezer zou in 20 seconden of minder een goed beeld
moeten krijgen van jouw profiel. Zeker wanneer er heel
veel mensen solliciteren voor de positie is het belangrijk
dat mensen je CV snel kunnen doorlezen en daarbij geen
belangrijke onderdelen missen.
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Don't be
afraid to fail.
Be afraid not
to try.
~ Michael Jordan
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WEES KIESKEURIG,
MAAR NIET TE

Als je net de schoolbanken verlaat is de kans niet al te
groot dat je direct manager bij AB InBev wordt. Zorg
ervoor dat je op jobs solliciteert waar je een kans maakt om
daadwerkelijk aangenomen te worden. Dit zal je heel wat
tijd - en teleurstelling - besparen.
Dat wil echter niet zeggen dat je jezelf te kort moet doen.
Als je denkt dat er een waterkansje is dat je aangenomen
zal worden, kun je altijd eens proberen. Ook een spontane
sollicitatie wanneer er geen baanopeningen zijn kan je
soms op een later tijdstip een telefoontje van een recruiter
opleveren als ze op zoek zijn naar een profiel als het jouwe.
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SOLLICITEER
VOLDOENDE

It's a numbers game. Hoewel er heel wat open vacatures
zijn waar je als een master in de rechten een sterke kans
maakt om de job binnen te halen zijn er ook veel
kandidaten. Er zijn enorm veel rechtenstudenten in België,
misschien wel te veel. Dat zorgt ervoor dat voor de echt
goede stageplaatsen en jobs bij (internationale) top
bedrijven bijzonder gegeerd zijn.
Het komt vaak voor dat er voor een enkele open positie
meer dan 50 kandidaten zijn. Zorg er daarom voor dat je
op voldoende jobs solliciteert als je snel werk wilt hebben.
Het is daarom belangrijk dat je je op Legaljob.be inschrijft
op de Job Alerts. Zo word je via e-mail op de hoogte
gesteld wanneer er een relevante juridische job wordt
geplaatst op on ons platform waar jij waarschijnlijk
interesse in zou hebben.
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Surf naar

W W W . L E G A L J O B . B E

En blijf op de hoogte van de meest recente
juridische vacatures

~
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