Senior corporate law consultant
24/04/2021

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

Onze klant is een begrip in de sector die gekend staat als een professionele onderneming
waar plaats is voor persoonlijke ontplooiing. Door permanente opleiding en de nodige
begeleiding maak jij jouw ambities waar.

Functie

Als Senior Legal Advisor ben je verantwoordelijk voor volgend gedifferentieerd
takenpakket:
Je voorziet én superviseert professionele juridische begeleiding inzake het
ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en contractenrecht.
Je staat in voor de succesvolle juridische adviesverleningaan een divers nationaal en
internationaal cliënteel.
Je bent geïnteresseerd in de laatste nieuwe trends en volgt de actualiteit omtrent relevante
thema’s nauw op.
Je slaagt erin vanuit jouw passie en ervaring het team te laten groeien tot een
expertengroep.
Je onderhoudt jouw netwerk en vertegenwoordigt het kantoor op een representatieve
manier.

Gezocht profiel

Jouw profiel als Senior Legal Advisor ziet er als volgt uit:
Je beschikt over een Masterdiploma Rechten.
Je beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin, bent gedreven en neemt initiatief.
Je bent een echte teamplayer en beschikt over de nodige organisatie- en
managementvaardigheden om je eigen team aan te sturen.
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Jouw enthousiasme, stressbestendigheid en commerciële ingesteldheidzijn jouw
troeven.
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, liefst binnen de financiële
sector.
Je onderscheidt je van anderen door je positieve ingesteldheid, leergierigheid en
doorzettingsvermogen.

Aanbod

Onze klant biedt jou als corporate law expert:
Je komt terecht in een internationale en uitdagende omgeving met een familiale sfeer en
een uitstekende reputatie.
Een uiterst aantrekkelijk salarisin verhouding tot jouw kennis en ervaring.
Een multidisciplinaire functie met de nodige autonomie en verantwoordelijkheid.
Intensief contact met jouw klanten die jou zien als expert en vertrouwenspersoon.
Diverse extralegale voordelen inclusief een bedrijfswagen
Professionele collega’s die het beste uit zichzelf halen.
Permanente vorming, zowel intern als extern.
Diverse toekomstperspectieven.

Contact

Interesse?
Spreekt deze uitdaging jou aan? Solliciteer nu online via onderstaande "Apply Now" knop.
Uw kandidatuur wordt steeds vertrouwelijk behandeld.
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