SENIOR JURIST - JAN DE NUL
Voor Jan De Nul, innovatief en internationaal bouwbedrijf te Aalst, zijn we op zoek naar een senior
jurist ter ondersteuning van hun legal departement.

Taken
•

Je adviseert de verschillende divisies binnen de groep

•

Je werkt generalistisch en verdiept je waar nodig

•

Je analyseert aanbestedingsdocumenten (publiek en privaat) en identificeert contractuele
risico's

•

Je reviseert en maakt contracten op en neemt actief deel aan contractbesprekingen

•

Je bent actief in een brede waaier van materies, zoals aannemingsrecht, commercieel recht,
maritiem recht en overheidsopdrachten

•

Je behandelt geschillen, zowel minnelijk, voor de rechtbank als in arbitrage, in samenwerking
met het projectteam en externe advocaten

Profiel
•

Je hebt een Master Rechten

•

Je hebt 4 jaar of meer ervaring in bouwrecht, aannemingsrecht en/of overheidsopdrachten

•

Je bent bereid om korte buitenlandse dienstreizen te maken

•

Je bent analytisch ingesteld met een sterke interesse voor techniek

•

Je hebt voeling met de strategie van de business partners en geeft proactief en
oplossingsgericht advies

•

Je bent communicatief sterk, legt vlot contacten, kan efficiënt samenwerken en stelt je flexibel en
pragmatisch op

•

Je kan zelfstandig werken, maar kan ik functie van de dossiers ook in team werken om resultaat
te boeken

•

Je bent geëngageerd en bijt je vast in de dossiers

•

Ervaring met internationale contracten zoals FIDIC is een pluspunt

•

Je spreekt en schrijft vlot Engels en beschikt over een goede kennis van het Nederlands en/of
Frans

Aanbod
•

De kans om te werken in een multidisciplinair team op maat van elk project bij een wereldspeler
in zijn industrie

•

High level juridische uitdagingen, nationaal en internationaal

•

Een team van 20 juridische experten met elk eigen klemtonen

•

De mogelijkheid om je te onderscheiden door creativiteit innovatie en duurzaamheid

•

Een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen

•

Een permanent opleidingstraject

•

Een omgeving met aandacht voor welzijn, beweging, voeding en een gezonde work-life
balance

Indien interesse, stuur je cv naar karolien@nonzerosum.be.

