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

# Sterk groeiend kantoor
# Doelgerichte & persoonlijke aanpak
# Doeltreffend resultaat
# Stimulerende werkomgeving
Reyns advocaten is een sterk groeiend onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd te Melsele en
Antwerpen. Het team is samengesteld uit ruim 20 advocaten en 6 administratieve medewerkers
die allen focussen op een doelgerichte en persoonlijke aanpak voor een doeltreffend resultaat.
Reyns advocaten draagt waarden zoals gedrevenheid, specialisatie en efficiëntie hoog in het
vaandel. Het kantoor biedt pragmatisch juridisch advies aan cliënteel variërend van grote
ondernemingen tot KMO’s.
Het kantoor biedt kwalitatieve juridische expertise in diverse rechtsdomeinen zowel inzake
advisering als in het kader van complexe procedures. Reyns advocaten garandeert een flexibele,
stimulerende werkomgeving met juridisch uitdagend werk en mogelijkheden tot doorgroei en
zelfontplooiing. Reyns advocaten hecht oprecht belang aan uw professionele en persoonlijke
ontwikkeling. Het kantoor is momenteel opzoek naar een gedreven advocaat ter versterking van
hun Corporate M&A team.

Functie

# Corporate M&A departement
# Gevarieerd en uitdagend
# Vennootschapsrechtelijke materies
# M&A en litige
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Uw verantwoordelijkheden als lid van het Corporate M&A departement zijn zeer gevarieerd en
uitdagend. Dankzij uw grondige kennis en een eerste relevante praktijkervaring, bent u in staat
om cliënten te adviseren over vennootschapsrechtelijke materies. U verleent advies inzake de
oprichting en ontbinding van hun vennootschap, fusies en overnames, bestuurders-en
aandeelhoudersovereenkomsten, alsook inzake corporate governance en corporate
housekeeping.
Naast het adviserende en transactionele luik bent u eveneens verantwoordelijk voor de
procedurevoering van complexe geschillen gerelateerd aan het vennootschapsrecht. Uw focus
ligt aldus op het vennootschapsrecht, M&A en litige. U bent sterk gemotiveerd om uw expertise
verder te ontwikkelen binnen een jong en dynamisch team in een aangename werkomgeving

Gezocht profiel

# BE gekwalificeerd advocaat
# 2 – 8 jaar ervaring in Corporate Law
# Adviesverlening & procedurevoering
# Nederlandstalig
U beschikt over een Belgische Master in Rechten met (bij voorkeur) een bijkomende specialisatie
(ManaMa, LL.M., postgraduaat) in Vennootschapsrecht.
U bent een Belgisch gekwalificeerd advocaat.
U heeft 2 tot 8 jaar ervaring als advocaat in Corporate Law. Ervaring in M&A is een sterk
pluspunt.
U bent Nederlandstalig. Een uitstekende kennis van Frans en/of Engels is een troef.
U bent geïnteresseerd in zowel procedurevoering als adviesverlening.
U bent niet enkel een team-player maar ook innovatief, pragmatisch en doelgericht.
U beschikt over vlotte communicatieve vaardigheden en u heeft een ruime
verantwoordelijkheidszin.

Contact
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Interesse?
Contacteer Ségolène voor meer informatie.
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