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

Onze cliënt is een groeiend en dynamisch bedrijf. De general counsel ziet ernaar uit om jouw
sparring partner te zijn. Bij verdere groei kan het juridisch departement verder uitgebreid worden
met een paralegal.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor een specifieke business unit. Jouw collega jurist ondersteunt de
andere business units.
Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en denkt mee met de business.
Als Company Lawyer behartig je autonoom jouw dossiers en projecten binnen een brede waaier
aan materies. Ondermeer volgende zaken komen aan bod:
Merken en domeinnamen, handelshuur, advies mbt allerhande vergunningen, convenanten
en attesten voor de overheid, de verzekeringsportefeuille, corporate Housekeeping,
handelshuur, bijwonen van huurdersvergaderingen, ondersteuning van Finance in het
debiteurenbeheer, collectieve schuldenregelingen en faillissementen, fleet issues, litigation
etc..
Je volgt de media dagelijks op en je rapporteert de belangrijkste zaken aan de CEO of de
Business Unit Manager. Zo zal er een nauwe samenwerking zijn met de CEO om bvb op
politiek vlak dossiers voor te bereiden, samen te vatten, presentaties te maken.
Contracten en juridische adviesen aan de operationele verantwoordelijken. Hierbij werk je
op een toegankelijke manier.

Gezocht profiel

Je beschikt over een Master in de Rechten en kan terugkijken op 5 tot 99 jaar ervaring in
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het bedrijfsleven en dit liefst binnen een dynamisch, snel evoluerende sector.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. Minstens durf je je goed uit de slag te trekken in
het Frans.
Je bent nauwgezet en accuraat en in het tempo van de business.
Je hebt de juiste Business Mindset: je denkt oplossingsgericht en houdt hierbij rekening
met de noden van de Business.

Aanbod

De sfeer is tegelijk professioneel en informeel: een aangename werkomgeving in een
lichtrijk kantoor vlakbij de E40, vertrouwen en wederzijdse flexibiliteit (glijdende uren en
home office), fruit op kantoor, team building, bedrijfsrestaurant.
Variatie en challenges, een dynamische omgeving.
Uiteraard een aantrekkelijk loon aangevuld met extra legale voordelen.
Dit bedrijf investeert echt in het juridisch departement:
Hier krijg je effectief de middelen die je nodig hebt: er is budget voorzien om samen te
werken met gereputeerde advocatenkantoren.
Jouw functie is zo belangrijk dat je nauw samenwerkt met en rapporteert aan de CEO.
Jullie hebben ook een wekelijkse 1 to 1.
De general counsel zal jou in de organisatie inwerken zodat je snel autonoom aan de
slag kan gaan voor jouw bedrijfsunit.

Contact

Deze vacature verloopt exclusief via Jacon Legal:
Referentie: LEXGO/ANCML/97
Contactpersoon/dossierbeheerder: Ann Jacob - 0473 49 37 99
Telefoon: 02 306 73 99
E-mail: erik@jacon.be (Erik De Vis)
Contactformulier website Jacon Legal
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