Van Heesch & Hosselet, bedrijfsjuristen is gespecialiseerd in flexibel inzetbare bedrijfsjuridische
dienstverlening. Het team bestaat uit zes juristen en één juridisch assistent. De bedrijfsjuristen van
Van Heesch & Hosselet ondersteunen zowel bedrijven zonder in-house bedrijfsjuristen als bedrijven
met een eigen juridische afdeling. Voor ons account bij Center Parcs Europe NV, zijn wij op zoek naar
een
Bedrijfsjurist
(minimaal 32 uur per week)
De functie
Als Bedrijfsjurist treed je in dienst bij Van Heesch & Hosselet en adviseer je onder meer de directie
en managers van Center Parcs, met betrekking tot juridische zaken in brede zin. Naast de advisering
van afdelingen op het hoofdkantoor, zal je het management van de bungalowparken van Center
Parcs in Nederland, België en Duitsland van juridisch advies voorzien. De gezochte jurist zal
hoofdzakelijk bij Center Parcs op kantoor in Capelle aan den IJssel werkzaam zijn en is het eerste
juridisch aanspreekpunt. Je hebt alle ruimte voor zelfstandigheid waarbij je werkt binnen een team
van ervaren bedrijfsjuristen. Uiteraard is het ook mogelijk dat je werkzaamheden voor onze andere
accounts verricht.
Wat vragen we van je?
Heb je na je universitaire studie Nederlands recht tussen de 3 en 10 jaar relevante juridische
werkervaring opgedaan in de advocatuur of het bedrijfsleven? Ben je vertrouwd met het
verbintenissenrecht en ondernemingsrecht in brede zin en heb je praktische ervaring met het
opstellen van commerciële contracten? Heb je een goed gevoel voor commerciële verhoudingen en
ben je accuraat, zelfstandig, communicatief sterk en bovenal enthousiast en pragmatisch? Voel jij je
prettig in een professionele maar informele werkomgeving? Spreek en schrijf je de Engelse taal
vloeiend en heb je enige kennis van de Duitse en/of Franse taal? Dan is deze baan geschikt voor jou.
Heb je interesse?
Stuur dan je reactie met CV en motivatie per e-mail aan: dianekelfkens@vhenh.nl. Voor eventuele
vragen of informatie over deze functie kun je bellen met Desiree van Heesch tel 06-50631721.

