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

Onze klant, Bergerat Monnoyeur, is de officiële verdeler van Caterpillar materieel voor België en
Luxemburg. De meer dan 300 medewerkers zijn verdeeld over vier sites (Overijse, Izegem,
Herstal, GD Luxembourg) en staan garant voor een uitstekende dienstverlening. Bergerat
Monnoyeur maakt deel uit van de Franse groep Monnoyeur met in totaal een personeelsbestand
van ca. 5.500 werknemers. De groep zorgt voor de verkoop en service in Frankrijk, België,
Luxemburg, Polen, Roemenië en Algerije.
Voor zowel de afdeling verkoop als de afdeling verhuur van materieel, biedt Bergerat Monnoyeur
een volledig gamma aan van machines en diensten voor ondernemingen actief in grondverzet,
land- en tuinbouw, de industrie, de wegenbouw- en onderhoud, de mijnen, steengroeven en
zandputten.
Eneria is de energie-afdeling van Bergerat Monnoyeur en levert, installeert en onderhoudt
elektrogeengroepen, elektriciteitscentrales en motoren voor industriële toepassingen en in de
marine, en wordt sedert decennia erkend als dé specialist in al deze energietoepassingen.
Voor de hoofdzetel van België, gelegen in Overijse, is Bergerat Monnoyeur op zoek naar een
Solo Legal Counsel.

Functie

Als solo bedrijfsjurist analyseer je aankoop- en verkoopcontracten, geef je juridisch advies over
de mogelijke risico’s en neem je deel aan onderhandelingen. Je werkt hierbij zeer nauw samen
met de commercieel verantwoordelijken.
Je volgt de klachtendossiers mee op en je stuurt in deze materie een medewerker aan.
Je volgt de gerechtelijke procedures op en werkt hiertoe nauw samen met externe advocaten en
kredietverzekeraars.
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Je volgt de relevante wetgeving op evenals de verzekeringspolissen in samenwerking met de
makelaars. Je verleent tevens juridische ondersteuning bij ad hoc projecten.
Je staat in voor de corporate housekeeping van de verschillende groepsondernemingen
(publicaties, benoemingen,…).
Op regelmatige basis pleeg je overleg met de lokale juristen uit de verschillende landen waarin
de groep actief is.

Gezocht profiel

Je hebt minstens 5 à 7 jaar ervaring als advocaat of bedrijfsjurist en deed hierbij een ruime
kennis op van het ondernemingsrecht (met een focus op commerciële contracten).
Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en een zeer goede kennis van het Frans en het
Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
Je bent vlot en communicatief sterk. Je bent assertief en getuigt van gezond verstand.
Je bent creatief, pragmatisch, oplossingsgericht en business minded. Je bent klantgericht.
Je werkt graag in een no nonsense omgeving.

Aanbod
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Als jurist op de Belgische hoofdzetel van een internationaal bedrijf, is je takenpakket breed en
gevarieerd. Je hebt reële impact en staat dicht bij de business.
Niettegenstaande de internationale context wordt werken bij Bergerat Monnoyeur gekenmerkt
door een gemoedelijke en familiale sfeer en een no nonsense mentaliteit.
Je krijgt bijzonder veel autonomie, zowel in de uitbouw van je functie (o.m. geleidelijk aan
opnemen van meer verantwoordelijkheden, volgen van nuttige opleidingen) als in de dagelijkse
invulling van je takenpakket.
Er is aandacht voor een goede work-life balance.
Tot slot ontvang je een competitief verloningspakket in lijn met je ervaring en expertise.

Contact

Els Gossé
Consultant
E-mail: career@vialegis.be
Phone: +32 (0)2 290 23 54
Mobile: +32 472 49 60 35
Ref: VL/LAW/2002/18
URL: http://www.vialegis.be
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