WIJ ZOEKEN:

TABLEAUADVOCAAT (M/V)
Wij zijn op zoek naar een tableauadvocaat met een bijzondere interesse in het ondernemingsrecht
(vennootschapsrecht, bijzondere overeenkomsten, insolventierecht,…)
Ferrulex Advocaten is een snel evoluerend kantoor waar ruimte is om mee te groeien. De ondernemer staat bij
ons centraal. Wij streven er naar om deze ondernemers juridisch te ondersteunen in elke fase van hun carrière.
Er zal in eerste instantie samengewerkt worden met twee dames, Veerle Verhaegen en Inne Saelen, die gedreven
en gepassioneerd zijn en zich met hart en ziel inzetten voor zowel de cliënt(en) als voor hun werknemers. Voor
een goede work/life balance zit je bij deze twee gebeiteld.
Wij hechten veel belang aan het leveren van hoogstaande juridische kwaliteit vanuit een pragmatische en
resultaatgebonden aanpak en op basis van waarden als betrokkenheid, respect en teamspirit. Wij ontzorgen
KMO’s en ondernemers en trachten hen een concurrentieel voordeel te bieden. Wij geven de voorkeur aan
buitengerechtelijke oplossingen, maar uiteraard hangt de toga klaar indien nodig.
Ferrulex Advocaten investeert en streeft naar langdurige partnerships. Enerzijds met klanten, anderzijds ook met
medewerkers.
Wij bieden je de opportuniteit om je expertise te vergroten in een moderne werkomgeving die logistiek goed
ondersteund wordt. Er wordt volop geïnvesteerd in de verdere uitbouw van ons kantoor en jouw persoonlijke
ontwikkeling.
Uiteraard tegen een aantrekkelijke vergoeding.
Specialisaties van het kantoor
•

•

•
•

•
•

ondernemings- en vennootschapsrecht
o WCO-procedures
o oprichtingen, fusies, (gedeeltelijke) overnames, reorganisaties
redactie en onderhandeling van (bijzondere) overeenkomsten:
o aannemingscontracten
o share en asset deals
o distributiecontracten
o aandeelhoudersovereenkomsten
faillissementen en vereffeningen
bouw- en vastgoedrecht
o betwistingen over uitvoering van aannemingsovereenkomsten
o koop-verkoop, (handels)huur, zakelijke rechten, burenhinder
invordering onbetaalde schuldvorderingen (incasso facturen) en uitvoering (beslag)
fiscaal recht

Geografische inzet
Voornamelijk in het kantoor te TURNHOUT (dynamisch en in samenspraak in te vullen).
Wat verwachten wij?
Je bent klantgericht, een teamplayer, sociaal in de omgang en je hebt surtout ondernemingszin. Je werkt
nauwkeurig, volhardend en bent in staat om grondige analyses te maken en creatieve, praktijkgerichte oplossingen
aan te reiken. Tijdens je werkzaamheden connecteer je met de ondernemer en zijn onderneming om op die
manier de juiste synergie te creëren.
Interesse?
Aarzel dan niet je je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk op te sturen naar contact@ferrulex.be. We behandelen
de kandidaatstelling met alle discretie en laten zo snel mogelijk weten of je uitgenodigd zal worden voor een
gesprek.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle Verhaegen (014 41 88 22).
Meer informatie over ons kantoor vind je terug op: www.ferrulex.be.

