Omschrijving
Om onze juridische advieswerkzaamheden uit te breiden, zijn we momenteel op zoek naar een
Junior Labour and Social Security Law Consultant voor onze kantoren in Vlaanderen .
Je verantwoordelijkheden
•
•

•
•
•
•

Als junior expert draag je bij tot het voorbereiden van gepersonaliseerde juridische
adviezen i.v.m. de sociale wetgeving, en dit zowel voor onze verschillende business
lines, als voor onze cliënten.
Onze externe consultancywerkzaamheden zijn gericht op nationale en internationale
bedrijven en omvatten zowel ad-hoc adviezen als een assistentie bij verschillende
projecten, zoals het opstellen van arbeidsreglementen en verschillende contractuele
documenten, het opstellen van verslagen bij due diligence opdrachten, het uitvoeren
van procedures van collectieve ontslagen, enz.
De adviesopdracht heeft ook betrekking op het werk in het buitenland op vlak van
sociale zekerheid en arbeidsrecht (detacheringen, terbeschikkingstellingen, inbounds,
enz.).
De adviezen die je opstelt, zijn oplossingsgericht en pragmatisch, en worden op een
vlotte, nauwkeurige en gestructureerde manier geschreven.
Dankzij je empathie en commerciële ingesteldheid kan je de consultancymogelijkheden
van de BDO-groep optimaal inzetten.
Je geeft opleidingen en infosessies over verschillende sociaalrechtelijke onderwerpen.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Master in Rechten vereist, met bij voorkeur een specialisatie in Sociaal Recht of een
sterke interesse in deze materie
Zin voor initiatief en verantwoordelijkheid
Team spirit
Commerciële ingesteldheid
Goed analytisch vermogen met het oog op het oplossen van complexe juridische
problemen en een gedegen schrijfvaardigheid
Uitstekende communicatievaardigheden
Kennis (spreken en schrijven) van het Nederlands, Frans en Engels
Flexibiliteit, bv. wat de verplaatsingen tussen onze verschillende kantoren betreft

Ons aanbod
Bij BDO kom je terecht in een professionele organisatie waarbij
een pragmatische en persoonlijke aanpak centraal staat. De menselijke waarden worden niet
uit het oog verloren: om werk en privé zo goed mogelijk in balans te houden is er de
mogelijkheid om vanuit thuis te werken, vanuit het dichtstbijzijnde BDO-kantoor of kan er flexibel
omgegaan worden met het uurrooster. Daarnaast krijg je via onze “flexpool” de mogelijkheid om
deel te nemen aan projecten van andere business lines. Zodoende kan je een carrière
uitbouwen in functie van je passies et interesses. Onze BDO Academy kan hierbij de nodige
ondersteuning bieden.
Aan de functie is een competitief vergoedingspakket verbonden, aangevuld met een pakket
extralegale voordelen (en firmawagen).

