
 

                                                                                                                        

 

Jurist 
Wie zoeken we?  

❖ Een enthousiaste jurist (met een Master in de Rechten) die zal instaan voor de advisering en begeleiding 
van cliënten en collega’s bij de opmaak en opvolging van allerhande juridische documenten in een brede 
waaier aan onderneming gerelateerde juridische materies (hoofdzakelijk gerelateerd aan het 
vennootschapsrecht en ondernemingsrecht).  

❖ Je bent gedreven in het ruime ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht en je hebt een breed 
perspectief in verschillende rechtstakken zoals contractenrecht, vennootschapsrecht, GDPR en AWW 
Compliance, ...  

❖ Je bent een leergierige medewerker met een ondersteunende en pragmatische aanpak bij de behandeling 
van allerlei vennootschapsrechtelijke en juridische verplichtingen binnen de bedrijfswereld.  

❖ Je bent een echte doener en een communicatieve nauwkeurige teamplayer met een positieve ingesteldheid.  
❖ Je bent getriggerd voor het ondernemerschap en gaat zeer cliëntgericht tewerk. 
❖ Ervaring en een kennis in fiscaliteit is een pluspunt maar niet noodzakelijk.  

 

Wat houdt de job in? Functieomschrijving  
❖ Ondernemingsrecht  

- Je bent een onmisbare schakel bij het beheer en opvolging van allerhande juridische materies en 
documenten van onze klantendossiers. 

- Je verleent bijstand bij de opmaak van o.a. aandelenoverdrachtovereenkomsten, 
leningsovereenkomsten, huurcontracten, … al dan niet in samenwerking met externe adviseurs.  

 
❖ Vennootschapsrecht  

- Je verleent bijstand en staat in voor (en het nazicht op) de opmaak van allerhande 
vennootschapsrechtelijke documenten (zowel onderhands als notarieel), zoals o.a. de oprichting van 
vennootschappen, statutenwijzigingen, ontbinding en vereffening, notulen van de algemene 
vergadering en het bestuur, aandeelhoudersovereenkomst(en),  

- Je hebt een coördinerende rol en werkt (samen de accountant manager en eventuele externe 
adviseurs) mee aan M&A, fusies en herstructureringen. 

- Je bent het aanspreekpunt met de Notaris.  
 

❖ Compliance en Corporate Housekeeping  
- Je staat (samen met het Management) in voor de Compliance met alle toepasselijke regels, hierbij 

sta je in voor het opstellen en updaten van van documenten met betrekking tot externe 
gereglementeerde regelgeving (vb. anti-witwaswetgeving, GDPR, ..) 

- Je draagt bij aan de verdere uitbouw van een juridische expertise en het opstellen en updaten van 
modeldocumenten.  

 
❖ Opleidingen en opvolging actualiteit  

- Je geeft interne seminaries over actuele juridische en fiscaal gerelateerde topics.  
- Je volgt de actualiteit op, je verzamelt de kennis en giet deze in een heldere taal voor de 

medewerkers en klanten.  
 

❖ Last but not least… 
- Je voert de nodige opzoekingen uit en verdiept je in fiscaal gerelateerde vraagstukken die aan bod 

komen doorheen onze klantendossiers.  
- Je verleent eerstelijnsadvies bij een vermogens-en successieplanning. 
 

Aanbod 
❖ Een afwisselende job met de nodige uitdaging 
❖ Je komt terecht in een regionaal dynamisch en professioneel accountancykantoor waar het leveren van 

kwaliteit en het belang van de cliënt steeds centraal staat.  
❖ Je werkt in een aangename werkomgeving met aandacht voor work-life balans en flexibiliteit. 
❖ Je komt terecht in een accountancykantoor met groeiambities waar een aangename werksfeer en 

persoonlijke groei centraal staat.  
❖ Er wordt een competitief aantrekkelijk loonpakket gekoppeld met extralegale voordelen zoals o.a. 

maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opleidingen, …  
 

Plaats tewerkstelling 
- Kantoor Brugge, 8200 Sint-Michiels (Brugge), Koningin Astridlaan 2A.  

 

Contact: 
- De heer Kris Jonckheere 
- kris@stuytsbrugge.be  
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