Jurist in bankrecht en beleggen - Brussel
11/05/2020

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

Robert Half Legal is momenteel op zoek naar een Jurist(e) in bankrecht & beleggen voor een
bank in Brussel.

Functie

AlsJurist(e) in bankrecht & beleggen zal u volgende verantwoordelijkheden hebben:
Adviesverlening aan, verzorgen van een legal watch, deelname aan vergaderingen en
comités voor en opstellen van contracten, prospectussen, KIIDs,… voor het
beheervennootschap van (alternatieve) instellingen voor collectieve belegging;
Adviesverlening in het kader van de fondsenwetgeving (UCITS,AIFMD) en met betrekking
tot alle aspecten van beleggen onder meer inzake Markets in Financial Instruments
Directive (MIFID II), Market Abuse Regulation (MAR), Packaged Retail and Insurancebased Investment Products (PRIIPS), Insurance Distribution Directive (IDD),
spaarrekeningen, gestructureerde producten, publiciteitsverplichtingen, kostentoerekening,
…;
Juridisch beheer van projecten, dossiers, klachten en geschillen van allerlei aard waarbij
voor de laatste onder meer de aansprakelijkheid van de bank wordt geclaimd. Dit met het
oog op het vermijden van procedures en/of de goede opvolging van eventuele procedures;
U ondersteunt de ideeën met betrekking tot digitalisering volledig en u heeft daarin een
proactieve rol.

Gezocht profiel
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De vereiste kwalificaties voor de functie vanJurist(e) in bankrecht & beleggen zijn:
U bezit een master in de rechten;
U kan u zowel mondeling als schriftelijk zeer goed uitdrukken in het Nederlands, Frans en
Engels;
U kan duidelijk communiceren en U bent in staat uw standpunt te verdedigen tijdens
vergaderingen/comités;
U bent kritisch en analytisch ingesteld;
U geeft blijk van klantgerichtheid, flexibiliteit en U bent pragmatisch en gefocust op resultaat;
U bent intellectueel nieuwsgierig, leergierig en bereid uitdagingen aan te nemen;
U kan zelfstandig werken en U houdt tevens van een doorgedreven samenwerking met
collega's.

Contact

Interesse in deze functie van Jurist(e) in bankrecht & beleggen? Stel u vandaag nog kandidaat
in alle vertrouwelijkheid!
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By applying to this position, you acknowledge that you have read and accept the following terms:
https://www.roberthalf.be/en/legal-information/privacy-statement
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