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

Binnen Deloitte Accountancy | Tax and Legal zijn we meer dan traditionele juristen en
fiscalisten. Je belandt in een divers team van accountants, fiscalisten, juristen, IT-consultants,
strategische adviseurs en M&A & Finance experten die nauw samenwerken en de dagelijkse
uitdagingen als ‘trusted advisors’ van Belgische familiebedrijven, start-ups, scale-ups en kmo’s
continu tackelen.
“De diensten die wij aan onze klanten leveren gaan veel verder dan die van een traditionele
jurist. Door onze interne opleidingen en onze focus op teamwork kunnen we onze klanten
ondersteuning bieden met betrekking tot verschillende gebieden en uiteenlopende onderwerpen.
We focussen ons op kwaliteit en betrouwbaarheid om in alle vertrouwelijkheid de juiste adviezen
te geven.”

Functie

Ben je een jurist met reeds enkele jaren ervaring in Business & Commercial law en op zoek
naar een nieuwe uitdaging in jouw buurt?
Onze kantoren in Antwerpen, Leuven en Hasselt zijn op zoek naar een centrale spilfiguur die
meedenkt, anticipeert en als vertrouwenspersoon wil fungeren voor onze klanten.
Die klanten zijn KMO’s, van jonge start-ups en scale-ups tot internationale (familie)bedrijven.
Your Responsibilities
Je bent de vaste vertrouwenspersoon voor de bedrijfsleider en CXO van KMO’s voor al
zijn/haar (juridische) vragen over de relaties met klanten, leveranciers, distributeurs en
partners;
Je helpt start-ups en scale-ups in hun (internationale) groei door een pragmatische
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begeleiding bij het schrijven en onderhandelen van hun contracten;
Je helpt GDPR en andere compliance-thema's op een efficiënte manier te implementeren;
Je adviseert over de bescherming van IP, schrijft licenties, SLA’s, SaaS-contracten,…;
Je werkt optimale vastgoedstructuren uit;
Je coördineert de contractuele en handelsrechtelijke domeinen van een Due Diligence;
Je helpt klanten bij het zoeken naar de beste methode om met geschillen om te gaan, met
aandacht voor onderhandeling, bemiddeling en arbitrage;
Je neemt regelmatig (tijdelijke) in house legal opdrachten bij klanten op;
Je neemt een actieve rol op in accountmanagement en/of business development, door
nieuwe regelgeving en tendensen te onderzoeken, juridische services te verpakken, te
netwerken, workshops en seminaries te geven, artikels te publiceren,…
Je begeleidt jongere collega’s , werkt actief mee aan de groei van het team en ambieert op
termijn een management functie.

Gezocht profiel

Let's talk about you!
Je behaalde een master in de rechten;
Je hebt min. 4 jaar ervaring als advocaat, in-house legal counsel of legal consultant en
deed hierbij een goede basiskennis op in Business & Commercial law;
Je combineert een sterke technische kennis met een commerciële attitude waardoor je
vertrouwen wekt bij klanten;
Je bent goed georganiseerd, werkt resultaatsgericht en punctueel;
Je hebt affiniteit met de Vlaamse KMO-wereld en bezit evenzeer een interesse voor
internationale dossiers;
Je hebt ervaring met en interesse voor technologie, start-ups en scale-ups; De context van
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een familiebedrijf spreekt je aan;
Je bent assertief, communicatief sterk en functioneert goed in een creatief en dynamisch
team;
Je hebt sterke onderhandelingsskills;
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als
schriftelijk, en idealiter ook van het Frans.
Een opleiding of erkenning als Bemiddelaar is een plus, maar geen must;
Je werkt graag en goed in multidisciplinaire teams, samen met fiscalisten, accountants,
strategische adviseurs, M&A, IT-consultants...

Aanbod

What’s in it for you?
We bieden jou het beste van twee werelden: de voordelen van een internationaal netwerk
en marktleidend bedrijf in combinatie met een regionale en collegiale cultuur waar initiatief
en innovatie worden toegejuicht;
Een carrière met perspectief waar je uitgebreide interne en externe
opleidingsmogelijkheden hebt en de opportuniteit om elke dag te leren van collegaexperten in hun vakgebied;
Een jong en gedreven team van betrokken collega’s;
Persoonlijke carrière coaching;
Een werkplaats dicht bij huis (mogelijkheid om te werken vanuit verschillende kantoren en
thuiswerk);
Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen met daarnaast tal van
mogelijkheden op vlak flexibiliteit, mobiliteit en sport.

Contact
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