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

SIBELGA, GEEFT DE ENERGIE DOOR!
Sibelga is de netbeheerder voor gas en elektriciteit in Brussel. Elke dag zetten onze 1 000
medewerkers zich in om 500 000 Brusselse gezinnen en ondernemingen van energie te
voorzien. Op de werven of vanuit onze hoofdzetel in het hart van de hoofdstad, werken al onze
teams samen mee om het gebruik van energie vandaag en morgen eenvoudiger te maken.

Functie

JE JOB
Als jurist binnen het Algemeen secretariaat, geef je advies aan de verschillende
departementen van Sibelga, bereid je documenten voor, identificeer je de recurrente kwesties en
breng je proactief steun. Je zet graag de juridische complexiteit om in duidelijke taal, door
pragmatische voorstellen voor te stellen.
De juridische zaken die je behandelt zijn divers en hebben betrekking op verschillende juridische
materies, waaronder de openbare aanbestedingen, verbintenissenrecht, administratief recht,
energierecht, contractueel, fiscaal en vennootschapsrecht.
In dat verband, zorg je samen met je collega's voor:
het opstellen en de revisie van reglementen, contracten, algemene voorwaarden
het opstellen van juridische nota's
de opvolging en analyse van de pertinente wetgeving
de opvolging van de geschillen
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ondersteuning aan de andere departementen
Daarnaast vertegenwoordig je Sibelga bij de besturen (Leefmilieu Brussel, Brugel,…).
Anderzijds, waak je erover op de hoogte te blijven van de actualiteit op wetgevend vlak.
Tot slot, zal je ook moeten inzicht moeten krijgen in het recht op privacy in het kader van de
verwerking van persoonsgegevens.

Gezocht profiel

JE PROFIEL
Je bent bezitter van een master (licentiaat) in de rechten
Je hebt minimum 5 jaar ervaring als advocaat of bedrijfsjurist
Je bent Franstalig met een goede kennis van het Nederlands
Ervaring met openbare aanbestedingen en kennis van de principes van publiek recht zijn
troeven
Kennis van de energiesector is eveneens een pluspunt
Kernvaardigheden: analyse, zin voor initiatief, communicatie, assertiviteit, resultaat- en
klantgericht

Aanbod

ONS AANBOD :
Een zinvolle job ten dienste van de stad en haar inwoners
Een activiteitensector die constant in evolutie is
Een dynamische werkomgeving in het hart van Brussel
Een permanente opleiding en doorgroeimogelijkheden
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Een evenwicht tussen privéleven en het werk (telewerken, enz.)
Een stevig loonpakket en extralegale voordelen (bedrijfswagen met tankkaart, GSM,
internet kosten, representatie vergoeding, 33 vakantiedagen, maaltijdcheques,
verzekeringen zoals gezondheidszorgen, hospitalisatie en pensioen plan, 30% korting op
de energiefactuur, ...)

Contact

Vind je jezelf terug in de jobomschrijving en wil jij ook in dienst zijn voor de Brusselaars?
Wacht niet meer en solliciteer bij Sibelga! Je komt terecht in een dynamisch bedrijf in constant
evolutie naar nieuwe technologieën, bezorgd voor het milieu en die op zijn medewerkers waakt.
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