LegalDirect werft aan - Medewerk(st)er
Wil jij met veel goesting meebouwen aan de groei van ons kantoor?
Hou je van een oprechte en persoonlijke aanpak?
Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van ondernemingen?
Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou!

Wie zijn wij?

Een team van open-minded en ambitieuze advocaten met een juridisch hart voor
ondernemers en zelfstandigen.

Waar blinken we in uit?

Advocatuur met een no-nonsens en straight-to-the-point mentaliteit. Juridische
efficiëntie en oprechte interesse voor onze cliënten. En altijd beschikbaar voor een
goed gesprek over strategisch ondernemen.
Verwacht geen advocaten in hun ivoren toren of een kantoor met stoffige archieven en
vastgeroeste denkpatronen. LegalDirect zet volop in op een flexibele dienstverlening
en een dynamische aanpak.

Wat houdt jouw job in?

Juridisch | Je gaat een verscheidenheid aan contracten voorbereiden, analyseren,
opstellen en bespreken. Jouw dossiers volg je op van A-Z. Je werpt een juridisch,
kritisch en strategisch oog op alle binnenkomende vragen. Besluiten opstellen en
pleiten hoort uiteraard ook tot jouw takenpakket.
Een greep uit onze juridische cases? Overnames, GPDR-compliance,
samenwerkingsovereenkomsten, vennootschapsstructuren, commerciële geschillen, …
Organisatorisch | Je krijgt de kans om mee seminaries te organiseren en voor te
bereiden, van presentatie tot het boeken van de faciliteiten. Je houdt onze sociale
media mee in leven en zorgt samen voor het reilen en zeilen op kantoor.
Bij LegalDirect krijg je de kans om mee te bouwen aan het kantoor dus we
zoeken een lange-termijn speler met een can-do-mentaliteit!

Wie zoeken wij?

-

Je beschikt over expertise door werkervaring of academische prestaties
Je bent veelzijdig, mensgericht en communicatief.
Je werkt zelfstandig en hands-on.
Je bent vlot Nederlandstalig en je hebt een goede beheersing van het Engels en
het Frans.

Wat bieden wij?

-

een leerrijke werkomgeving boordevol kansen om je juridische en strategische
skills aan te scherpen, rechtstreeks contact met klanten en eigen
verantwoordelijkheden.
een sfeervolle omkadering waar je persoonlijk en professioneel kan groeien, in een
gezellig kantoor gelegen aan het station van Leuven, vlot bereikbaar met de fiets,
het openbaar vervoer of de auto.
doorgroeimogelijkheden en een fijne samenwerking.

-

-

Interesse? Stuur jouw kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar info@legaldirect.be

