
 

  

Animo is een start-up Leuvens advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op fiscaliteit 
in al haar facetten, gaande van (internationale) ondernemingsfiscaliteit tot 
personenbelasting en vermogensplanning. Wij zijn op zoek naar advocaat-stagiairs die 
samen met ons willen groeien en zich willen specialiseren in het fiscaal recht. 

Jouw profiel 

- Je studeert af in 2021 of je hebt maximaal twee jaar ervaring in de fiscaliteit als 

advocaat of consultant. 

- Je hebt een masterdiploma in de rechten behaald aan een Belgische universiteit (of 
behaalt een diploma in 2021). Een bijkomend diploma in de fiscaliteit of het notariaat 
is een troef.  

- Je hebt een uitgesproken interesse in het fiscaal recht, je hebt de ambitie om als 
expert te excelleren in deze complexe materie en om kwalitatief hoogstaand werk af 
te leveren. 

- Je bent pragmatisch, je hebt ondernemingszin en je bent gebeten door wat reilt en 
zeilt in ondernemend Vlaanderen en daarbuiten.  

- Je bent een teamspeler, communicatief vaardig en beschikt over een kritische geest 
en een scherpe pen. 

- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het 
Frans en het Engels. 

Ons aanbod  

Wij bieden jou de kans om deel uit te maken van onze start-up en samen met ons te 
groeien in een jonge, dynamische en innovatieve omgeving. Wij geloven sterk in een 
persoonlijke aanpak. Je zal rechtstreeks samenwerken met de vennoten op fiscale 
dossiers en wij betrekken jou in onze contacten met cliënten en de fiscus.  
 
Je krijgt een grondige on-the-job opleiding waarbij technische expertise, 
ondernemingszin, soft skills (zoals communicatie en onderhandelen) en academische 
nevenactiviteiten (bv. het schrijven van publicaties) worden gestimuleerd.  
 
Je werkt in het bruisende kantorencomplex De Hoorn gelegen aan het Sluispark in 
Leuven.  
 
Wij bieden jou een competitief ereloon aan en reële doorgroeimogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Interesse?  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met een motivatiebrief mailen naar 
info@animo-law.be. 
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