Legal Counsel - Brussel

Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor:

AG Insurance is actief sinds 1824 en is met meer dan 3,5 miljoen klanten marktleider in de
Belgische verzekeringssector. AG Insurance biedt haar klanten - zowel particulieren als
professionals - een volledig assortiment van verzekeringsproducten die beantwoorden aan de
behoeften van alle marktsegmenten.
De afdeling “Chief Investment Office” in Brussel stelt een 60-tal personen te werk en is
verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en de opvolging van de investeringsactiviteit
van AG Insurance.
Om de juridische dienst van het Chief Investment Office te versterken is AG Insurance
momenteel op zoek naar een LEGAL COUNSEL (m/v).

Functie

Als Legal Counsel sta je in voor de juridische ondersteuning van het departement Chief
Investment Office.
Je voornaamste verantwoordelijkheden kunnen als volgt worden samengevat:
Je behandelt allerhande financieel- juridische issues met een verschillende graad van
complexiteit zowel op nationaal als op internationaal vlak en schrijft duidelijke en
oplossingsgerichte adviezen.
Je reviseert en onderhandelt contractuele documentatie (Beheersmandaten, NDA’s, ISDA –
CSA Master Agreements, GMRA Confirmations, GMSLA, documenten m.b.t. PPP’s,
Investeringsfondsen enz.) en verzekert de goede opvolging ervan.
Je volgt proactief en continu de evolutie op van de relevante nationale en Europese
reglementeringen, inclusief de circulaires uitgegeven door de NBB en de FSMA. Je zorgt
voor het samenstellen en updaten ervan, evalueert de impact en bepaalt de juridischfinanciële risico’s die verbonden zijn aan de activiteit van het departement.

Gezocht profiel
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Je hebt een masterdiploma in de Rechten.
Je hebt minimum 3 jaar relevante professionele ervaring met financieel recht, bij voorkeur
opgedaan als gespecialiseerd advocaat of binnen de financiële sector (bijvoorbeeld bij een bank
of als asset manager). Je hebt kennis van compliance binnen de financiële sector (MiFID,
PRIIPs, …).
Je hebt een goede actieve kennis van het Nederlands en het Frans. Je beschikt bovendien over
een zeer goede kennis van het Engels.
Je hebt een uitstekende analytische geest en bent in staat om ingewikkelde financiële
mechanismen te begrijpen, alsook de belangen van de onderneming.
Je bent resultaatgericht en kan op een creatieve manier juridische adviezen en oplossingen
aanreiken.
Je bent georganiseerd en werkt precies.
Je kan autonoom werken, bent gemotiveerd en neemt initiatief.
Je bent communicatief vaardig en kan je eigen mening op een assertieve manier verdedigen.
Je bent een ‘teamplayer’ en houdt van een voortdurende wisselwerking met je collega’s.

Aanbod
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AG Insurance is een stabiele werkgever met een duidelijke langetermijnvisie.
Je hebt een gevarieerd takenpakket dat je kan uitoefenen vanuit een moderne werkplek met de
juiste tools en hedendaagse technologie.
Bij AG Insurance krijg je de mogelijkheid om te groeien in je job en een veelzijdige loopbaan uit
te bouwen.
AG Insurance staat voor een aangename, open en informele werksfeer, zowel binnen het team
als daarbuiten, en biedt de nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en
privé.
Je mag rekenen op een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan extra legale
voordelen.

Geïnteresseerd?
Contacteer Karolien Eeckhoudt via email of bel vertrouwelijk.
Gelieve ook de referte te vermelden (VL/LAW/1881/17).
E-mail: career@vialegis.be
Phone: +32 (0) 2 290 23 56
Ref:VL/LAW/1881/17
URL: http://www.vialegis.be
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