CONSENSO advocaten
Het DNA van ConSenso advocaten
Onze missie

De missie van ConSenso is om mensen te helpen focussen
op leven, ondernemen en groeien:
• door zekerheid te geven en obstakels weg te nemen.
• door kansen te helpen grijpen.
• door conflicten te voorkomen en op te lossen.
• door continuïteit te verzekeren.
• door relaties te voeden en vlot te trekken.

Onze waarden

De gemene delers bij ConSenso zijn: loyauteit,
ondernemerschap en positiviteit.
•

Loyaal door duurzame, stabiele relaties uit te bouwen
onder elkaar, met cliënten en stakeholders. We staan
authentiek en integer in ons beroep.

•

Ondernemend door ons dynamisch, wendbaar en
ambitieus karakter. We houden van de inspanning om
resultaat te bereiken, om beter te worden en te groeien.

•

Positief, want plezier, humor en ambiance zijn onmisbare ingrediënten van ons succes. We stimuleren elkaar,
steunen elkaar, gunnen elkaar.

Verbaas ons met jouw passie,
wij verrassen je met onze visie.

Luisteren
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We luisteren naar onze cliënten. We graven
diep en vragen door. We kruipen in de huid
van de cliënt.

Delen

We delen onze kennis en geven de cliënt
inzicht in zijn opties. Onze analyse is eerlijk,
transparant en begrijpelijk. De cliënt weet
waar hij aan toe is.
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Ontzorgen

We gaan the extra mile voor het beste resultaat.
De cliënt kan terug zijn volle aandacht geven
aan leven, ondernemen en groeien.

Kiezen

We helpen de cliënt de juiste keuzes te
maken, in functie van resultaat, kosten, timing
en inspanningen. Zacht als het kan, hard als
het moet. We strijden voor het belang van de
cliënt op lange termijn.

Scan de QR-code en
ontdek onze (virtuele)
ontmoetingsplaats!

Kantoor Genk
Henry Fordlaan 47
B-3600 Genk
T +32(0)89 32 29 10

Kantoor Tongeren
Piepelpoel 13
B-3700 Tongeren
T +32(0)12 39 83 70

www.ConSenso.be • talent@ConSenso.be

ConSenso advocaten geeft talent
ruimte om te groeien
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De 4 USP’s van

CONSENSO advocaten

Specialistenteam
CONSENSO

Een stage bij ConSenso advocaten
Sluit jouw passie aan bij onze visie?

Overweeg je om je stage te beginnen bij ConSenso,
dan moet je ons overtuigen van jouw passie. Dit kan
door je CV en/of een kort filmpje te uploaden via onze
talent pagina www.ConSenso.be/talent. Daarnaast kun je
je inschrijven om ons te ontmoeten op één van de virtuele
jobbeurzen en/of op de campusinterviews. Misschien is er
wel een match!?

Klaar voor de start? Go!

Bij ConSenso word je verwelkomd op de Startdag eind
augustus. Daar leer je meteen je nieuwe collega’s kennen
en word je ondergedompeld in de werking van het kantoor. Je krijgt uitleg over de praktische werking van het
kantoor, de software waarmee wij werken en de activiteiten tijdens en na de uren.

En dan?

Nadat je je eed hebt afgelegd, zal je een driejarig stage
traject doorlopen onder leiding van een stagemeester
en een peter of meter. Je wordt in eerste instantie opgeleid in het vakgebied waarvoor je hebt gekozen… maar
uiteraard mag je ook proeven van andere rechtstakken,
zodat je uiteindelijk een brede algemene opleiding krijgt.
ConSenso is immers een multidisciplinair kantoor. Je krijgt
de ruimte om je te specialiseren en het volgen van interne
en externe opleidingen wordt sterk aangemoedigd.

advocaten
een breed

Twee locaties (Genk en Tongeren),
netwerk, een scala aan inzetbare
kanalen en experten: we zetten
combinatie van gespecialiseerde
samenwerking.

Wat na de stage?
We’re in it for the long run. We bouwen aan het ontwikkelen van duurzame relaties. Dit betekent dat je de
kans krijgt om na je stage door te groeien tot medewerker en wie weet tot vennoot!

Wat na de uren?

De boog moet niet altijd gespannen staan! Zo wordt
er jaarlijks een Christmas-party georganiseerd, een drink
om het gerechtelijk jaar samen af te sluiten en een nieuwjaarsfeest. Tweejaarlijks vindt de familiedag plaats alwaar
de collega’s elkaars familie leren kennen. In Club C zullen we binnenkort na de uren gezellig een glas kunnen
drinken. Op de menukaart zal zelfs ons eigen gebrouwen
ConSenso-bier staan! Verder hebben we een sportteam
en wordt er deelgenomen aan tal van activiteiten georganiseerd door netwerkgroepen als Jong-Voka, UNIZO,
VKW, etc. en uiteraard de Jonge Balie.

middelen,
in op de
kennis en
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Consensueel uit overtuiging

We zoeken oplossingen die standhouden en
die durven ingaan tegen emotionele reacties
op korte termijn. We nemen onze tijd om te
luisteren en diep te graven. Wij geloven in
de kracht van WIN-WIN oplossingen, van
bemiddeling en verzoening.

No-nonsense relaties

Wij zijn partner, klankbord en eerste criticus van
onze cliënt. Onze adviezen zijn pragmatisch,
to the point, rechttoe-rechtaan. Voor ons telt
niet de inspanning die we leveren maar het
resultaat dat we realiseren.

Vertrouwen door transparantie

Wij verdienen het vertrouwen van cliënten,
rechtbanken en administraties dankzij het open
vizier waarmee we strijden. We zijn transparant
over onze erelonen en eerlijk in onze analyse.
Wij zijn voor onze cliënt een baken van
zekerheid, stabiliteit en duidelijkheid.

