VACATURE LEGAL COUNSEL
MET CONTRACT ERVARING (M/V/X)

IFORI is een juridisch niche kantoor, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en ICTrecht. Elke dag trachten we onze slogan ‘BETTER BEATS GOOD’ waar te maken. Onze
expertise gaat van het strategische beheer en uitbouw van IP portfolio’s (merken, patenten,
modellen) tot opstellen en onderhandelen van handelscontracten, ICT-overeenkomsten, etc.
Tegelijk heeft IFORI een ijzersterke reputatie en focus op het vlak van privacy &
gegevensbeschermingsrecht.
Wij hebben een unieke visie over hoe wij de problemen en opportuniteiten van onze klanten
aanpakken. Het resultaat is een boeiende waaier aan klanten gaande van hoogtechnologische
startups, over overheidsorganisaties tot beursgenoteerde multinationals en Vlaamse familiale
KMO’s, voor wie wij een vaste lange termijn vertrouwenspartner zijn.

OPDRACHT

Als jurist heeft een contract schrijven voor u (bijna) geen geheimen meer. U kent uw klassiekers
(algemene in- en verkoopsvoorwaarden, distributiecontracten, agentuur, etc.) en ziet een
uitdaging in de onbenoemde contracten (matrijscontracten, R&D contracten, IT contracten, etc.).
Los van het voorwerp, los van de complexiteit van de constructie, u snapt de essentie en weet
dit ook te vertalen in sluitende clausules. U bent in staat om op zelfstandige wijze tot een
ontwerp te komen. Dit zal gefaseerd gebeuren in functie van uw kennis en ervaring. U
rapporteert rechtstreeks aan en staat in nauw overleg met de Sr. Legal Counsel. U krijgt hierbij
de kans volledige onderhandelingstrajecten van A tot Z te voeren. Een boeiende uitdaging maar
ook een verantwoordelijkheid.
U heeft rechtstreeks contact met de klant en adviseert hem op een onderbouwde, degelijke en
helder geformuleerde wijze met oog voor de specifieke noden van het betrokken bedrijf dat u
door en door leert kennen. Tenslotte beheert en bewaakt u proactief de bestaande contracten
van de klant en de daarin overeengekomen termijnen en modaliteiten. Indien er een inbreuk
wordt vastgesteld staat u in voor de noodzakelijke volgende stappen: aanschrijven van de
tegenpartij, vaststellingen laten doen door de deurwaarder, procedures coördineren met externe
advocaten en rapporteren aan de klant. U blijft meester over het dossier.

DIPLOMA EN PROFIEL
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Master in de rechten
ervaring in het redigeren van handelscontracten
U bent gebeten door de materie en wil blijvend kennis opdoen
Bijkomende troeven: Master na Master in IP/IT recht of ervaring in deze domeinen
Voeling met het bedrijfsleven
Zelfstandig en accuraat kunnen werken
Een oplossingsgerichte, no-nonsense aanpak
Oog voor detail zonder het breder beeld te verliezen
Vlot kunnen samenwerken in teamverband
Onderhandelingsvaardigheden
Excellente communicatievaardigheden
Talenkennis: een gedegen kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Een
degelijke kennis van het Frans en/of het Duits is een pluspunt
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Een doorgedreven en constante opleiding zowel intern als extern
Een maximale ondersteuning en omkadering
Een interessant verloningsstelsel in verhouding met uw ervaring en prestaties
Een degelijke carrièreplanning met mogelijkheid tot partnership op termijn
Een flexibele werkomgeving met oog voor combinatie werk/privé/studies
Een open en fijne collegiale sfeer
Mogelijkheid tot publiceren

Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.
Voor bijkomende inlichtingen en kandidaatstelling kan u zich richten tot:
Liesbeth Bogaert
A Victor Braeckmanlaan 107, BE-9040 Gent
M Liesbeth.bogaert@ifori.be
T +32 9 230 36 62

