Legal consultant/manager - sociaal recht
04/10/2019

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

Deloitte Accountancy biedt een breed aanbod van professionele diensten aan bedrijven en
organisaties in België.
Onder de koepel van Deloitte Private geven wij advies aan snelgroeiende-, kmo- en
familiebedrijven en aan private personen. Het gamma aan multidisciplinaire diensten bestaat
onder meer uit accountancy, fiscale, juridische, fusie- en overnamediensten, tot bedrijfscontrole,
technologische en strategische diensten. Door flexibel in te spelen op de behoeften van de klant
en op maat gemaakte 360°- oplossingen aan te bieden willen we dé vertrouwensadviseur zijn
voor al onze klanten.
Het social law team is op zoek naar een legal consultant/manager met een passie voor
sociaal recht voor regio North-East (Antwerpen, Hasselt, Leuven).

Functie

Je ondersteunt familiebedrijven op het vlak van alle personeel gerelateerde
aangelegenheden, zowel arbeidsrechtelijke als sociale zekerheidsaspecten, nationaal én
internationaal;
Je kijkt kritisch naar de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen;
Je ondersteunt mee de uitbouw van de klantenportefeuille in de regio en werkt nauw samen
met andere juristen, accountants en KMO-adviseurs.
Je coacht en begeleidt jouw team bij de uitvoering van advieswerk en bij hun verdere groei
en ontwikkeling in zowel technische expertise als consulting skills.
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Gezocht profiel

Je hebt minimum 5 jaar relevante ervaring in juridische adviesverlening en/of als
bedrijfsjurist in het sociaal recht;
Je behaalde een master rechten, een bijkomende specialisatie in arbeidsrecht of sociaal
zekerheidsrecht is een troef;
Je bent klantgericht, beschikt over goede communicatie- en adviesvaardigheden, en
hanteert de passende discretie;
Je bent geboeid door de KMO-wereld;
Je kan uitstekend de juridische complexiteit begrijpbaar communiceren naar klanten en
omzetten in werkbare voorstellen;
Resultaten bereiken met je team en duurzame klantenrelaties zijn je drijfveer;
Je bent vlot in het Nederlands en een goede kennis van het Engels/Frans is een troef.

Aanbod

Een professionele en aangename werkomgeving, in een multidisciplinair team, met een
interessant cliënteel en een uitdagende groeimarkt;
Uitgebreid intern en extern trainingsprogramma;
Intensieve coaching-on-the-job en interne kennisuitwisseling;
Interessant verloningspakket met extralegale voordelen, inclusief bedrijfswagen.

Contact

Solliciteer via de rekruteringssite van Deloitte
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