Omschrijving
Om de groei van onze business line Legal te ondersteunen, zijn we op zoek naar een Junior
Legal Consultant die open staat voor een uitdagende en boeiende job en dit in nauwe
samenwerking met specialisten uit andere vakdomeinen.
De functie heeft als uitvalsbasis ons kantoor in Merelbeke, Antwerpen, Zaventem, ...
Je verantwoordelijkheden
Je staat mee in voor de ondersteuning van het juridische departement waarin je focus ligt op
ondernemingsrecht. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s van de andere
departementen, waaronder belastingconsulenten, accountants en bedrijfsrevisoren. Vanuit een
proactieve houding adviseer je pragmatisch en begeleid je ondernemingen en hun
bedrijfsleiders. Je hebt ervaring en interesse in de volgende praktijkdomeinen:
Vennootschapsrecht
•
•
•
•

Algemene vennootschapsrechtelijke advisering
Het begeleiden van de opstart van een onderneming
Opmaak van aandeelhoudersovereenkomsten
Het begeleiden van herstructureringen en reorganisaties

M&A
•
•

Juridische due diligence
Assistentie bij de opmaak van transactiedocumenten (LOI, koopverkoopovereenkomsten van aandelen en activa, ...)

Contracten
•

Opmaak diverse handelscontracten

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•

Master rechten. Een bijkomende master is een pluspunt (vennootschapsrecht,
notariaat, fiscaliteit, …)
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

Ons aanbod
Binnen 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 in je buurt 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 eigen passies en 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).

