Paralegal - Veiligheidssector
08/10/2019

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

Voor onze klant, een bedrijf dat als doel voorop stelt om verandering in de Security en Safety
industrie te leiden, zijn wij op vandaag op zoek naar een Paralegal.

Functie
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Als Paralegal ben je verantwoordelijk voor de juridische en administratieve ondersteuning van het
juridisch departement van onze klant.
Je takenpakket bestaat onder meer uit volgende zaken:
Je treedt op als eerste aanspreekpunt van de juridische dienst voor contracten en
overheidsopdrachten. Hierbij draag je klantvriendelijkheid hoog in het vaandel;
Je streeft naar een naleving van de contract policy alsook naar een naleving van de
relevante rechtsregels;
De administratieve ondersteuning van de legal manager en legal counsel neem je ook voor
je rekening;
In het kader van verschillende audits rapporteer je over verschillende contracten en
overheidsopdrachten;
Je verzamelt de nodige attesten en certificaten en hebt daarbij contact met onder andere
verzekeringsmakelaars en overheidsinstanties;
Je zorgt ervoor dat verschillende vergunningen tijdig hernieuwd worden;
Je zorgt voor een goede opvolging van de standaard schadedossiers.

Gezocht profiel

Je bent in het bezit van Bachelor in de Rechtspraktijk (of gelijkwaardig door ervaring);
Je hebt interesse in de private veiligheid en in nieuwe technologieën;
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een zeer goede kennis van het
Frans en Engels;
Je bent een georganiseerd en nauwkeurig iemand. Discreet te werk gaan is voor jou een
evidentie;
Je hebt goede communicatievaardigheden en dit zowel geschreven als gesproken.
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Aanbod

Een uitdagende baan in een dynamisch en snelgroeiend, professioneel bedrijf, waar geen dag
dezelfde is. Onze klant zet sterk in op de ontwikkeling van hun personeel, en ze stellen het
nemen van initiatieven op prijs. Je kan rekenen op een competitief salaris in functie van jouw
ervaring, aangevuld met een uitgebreid pakket extralegale voordelen.

Contact

Voor meer informatie over deze opportuniteit kunt u contact opnemen met Julie Bastiaens op
(0)3 800 43 06 (referentie JB 19 28).
Solliciteer online op de website van USG Professionals.

Vacature voor een Paralegal via USG Professionals - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consu
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