Corporate lawyer
17/10/2019

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

Onze klant, Four&Five, is een niche business advocatenkantoor dat focust op corporate law,
M&A, IT law, technologie en GDPR.
Het Corporate Team kijkt uit naar een ambitieuze advocaat, die deel wil uitmaken van dit
dynamisch kantoor.

Functie

Advocaat met 1 tot 5 jaar ervaring, voor een dynamisch kantoor waar je jouw dossiers van A tot Z
kan behartigen en waar je ook zelf account manager bent van (inter)nationale cliënten, startups en scale-ups!
Je werkt nauw samen met Managing Partner Anneleen Vander Elstraeten en Senior Associate
Toon Michielsen.

Klanten adviseren m.b.t. alle aspecten van corporate law, waaronder diverse types van
contracten.
Ervaring met OF sterke interesse in investment transactions, venture capital, restructering
projects, equity funds, employee profit sharing, share option plans, enz. Je kan je (verder)
bekwamen on the job.
Rechtstreeks aanspreekpunt voor business klanten.

Gezocht profiel

Je hebt 1 tot 5 jaar grondige ervaring in vennootschapsrecht, waaronder de contracten.
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Ervaring in venture capital, private equity enz. is een plus. Beheers je het nog niet, dan krijg
je hier de kans om er alles over te leren.
Je hebt energie, drive en passie! Je bent leergierig, snel, hands on en pragmatisch.
Je focust op de klantenrelatie en bent oplossingsgericht.
Je krijgt verantwoordelijkheden en neemt die ook op.
Je hebt oog voor detail.

Aanbod

Een kantoor met een (inter)nationaal cliënteel, start-ups en scale-ups, dat efficiënt en
gestructureerd werkt (o.a. Smartsheet).
Een ambitieus team in een dynamische sfeer waar hard werken en bescheidenheid hand in
hand gaan.
Boeiend: hier vliegen de dagen voorbij want er is veel interessant werk.
Persoonlijke ontwikkeling: opleidingsbudget en mentoring.
Intense samenwerking met jouw team.
Een toegankeljk kantoor, waar je kansen krijgt om de relatie met de klanten uit te bouwen.
Wekelijkse team meetings, maandelijkse office team meeting.
Je mag zelf jouw dossiers managen.
Teambuilding (skiën, inspiratiereis naar Amsterdam, Tel Aviv enz.)
Laptop, een volle koelkast voor de lunch, Deliveroo voor wie ‘s avonds langer werkt.
De kans om 1 maand vanuit New York te werken met alles er op en er aan.
De mogelijkheid om vennoot te worden.

Contact

Deze vacature verloopt exclusief via Jacon Legal:
Referentie: LEXGO/FFCPL/98
Contactpersoon/dossierbeheerder:
Ann Jacob - 02 306 73 99
Solliciteren via E-mail: evi@jacon.be
of via het het contactformulier op de website van Jacon Legal
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