Jurist Real Estate (m/v)
26/09/2019

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

Onze klant, NV Decathlon Belgium, is de Europese leider in de distributie, ontwikkeling en
productie van sportartikelen.
Onze klant stelt momenteel circa 3.000 werknemers tewerk, verspreid over 32 vestigingen.
Als jong en dynamisch bedrijf in volle evolutie, werkt onze klant momenteel aan een ambitieuze
verdere expansie binnen de Benelux.
Om deze expansie juridisch mee te ondersteunen, is onze klant op zoek naar een jurist Real
Estate met specialisatie of interesse in vastgoed.

Functie

Je maakt deel uit van het vastgoedteam en rapporteert aan de Director Real Estate en
Development.
Je adviseert het bedrijf voornamelijk op het vlak van vastgoed- en bouwrecht in de ruime zin van
het woord (koop, handelshuur, aanneming, bouwcontracten, erfpacht, opstal, leasing, ruimtelijke
ordening, stedenbouw,…). Daarnaast onderzoek je ook de fiscale aspecten van projecten en de
mogelijkheden tot fiscale optimalisatie.
Je verdedigt de belangen van het bedrijf en stelt de nodige juridische teksten op. Zo sta je in voor
de redactie, het nazicht en de onderhandeling van contracten met eigenaars,
projectontwikkelaars, administraties e.d.
Je begeleidt de expansie en werkt geregeld op locatie in de verschillende vestigingen.
Ingeval van betwistingen volg je de arbitrageprocedures en desgevallend de gerechtelijke
procedures mee op.
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Gezocht profiel

Je behaalde een Belgische Master in de Rechten. Een bijkomende opleiding in vastgoed,
fiscaal recht, ruimtelijke ordening en/of planologie is een pluspunt.
Je hebt 4 tot 7 jaar ervaring in vastgoedrecht als advocaat en/of als bedrijfsjurist, idealiter in
de retail sector of hebt er een interesse of enige ervaring.
Je beheerst de Franse en de Nederlandse taal zeer goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Daarnaast beschik je over een goede kennis van het Engels.
Je bent communicatief sterk, oprecht en open van geest.
Je beoefent sport en bent bovenal een sportieve teamspeler.
Je bent pragmatisch en creatief ingesteld, je werkt grondig en georganiseerd en je neemt
graag initiatieven en verantwoordelijkheid.
Je bent stressbestendig, gemotiveerden je bent bereid om geregeld verplaatsingen af te
leggen binnen België en Europa.

Aanbod

Onze klant biedt jou een inspirerende, dynamische en internationale werkomgeving bij een bedrijf
in volle expansie, waar teamspirit hoog in het vaandel wordt gedragen.
Je komt terecht in een informele, sportieve werksfeer en in een jong en energiek team van
specialisten die elke dag het beste van zichzelf geven.
Het grootste deel van je tijd werk je op de hoofdzetel te Evere.
Je krijgt de kans om je verder te ontwikkelen middels uitgebreide opleidingsmogelijkheden en
reële doorgroeikansen.
Daarnaast ontvang je een competitief salaris, aangevuld met een mooi pakket aan extralegale
voordelen.
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Contact

Voor meer informatie over deze opportuniteit kunt u contact opnemen met Kristin Ex op 03 800
42 18 of via SelectLegal@usgprofessionals.be met vermelding van referentie KE/19/32.
U kan solliciteren via onze vacaturepagina.

Vacature voor een Jurist Real Estate (m/v) via USG Professionals - vind alle vacatures voor bedrijfsjuriste
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