Bedrijfsjurist

Breepark is een groot vrijetijdspark aan de rand van Breda. Het is nog in ontwikkeling, maar biedt
straks alles voor een complete dag uit. In het bruisende gebied gaan evenementen, entertainment,
horeca, sport en natuur op unieke wijze samenkomen. 2 of 55.000 mensen, jong of oud,
joggingbroek of driedelig pak: iedereen is er straks op zijn plek.
Breepark biedt een wisselend aanbod van evenementen, beurzen en festivals, zowel in- als
outdoor. Met daarnaast verschillende vaste elementen: congres- en vergaderzalen, megabioscoop
Kinepolis, sportwinkel Decathlon, een modern speelparadijs, leisurecentrum met bowling,
lasergame area en escaperooms, en een natuurgebied met allerlei (sport)mogelijkheden. En dit
alles in combinatie met diverse horecagelegenheden: pannenkoekenrestaurant, eetcafé,
Restaurant Vandaag, Happy Italy, 5th Avenue en Mc Donalds.
Om binnen onze organisatie alle juridische zaken goed te laten verlopen zijn we op zoek naar een:
Bedrijfsjurist
Als bedrijfsjurist ben jij verantwoordelijk voor het behandelen van de juridische vraagstukken en
juridische problemen die binnen onze organisatie kunnen gaan spelen. Je adviseert de directie en
managers over alle voorkomende juridische kwesties op het gebied van beleid en documentatie.
Je bent op de hoogte van wet- en regelgeving en voert overleg met verschillende partijen.
Het betreft een functie voor 32 uur per week, maar het is bespreekbaar om meer of minder uur te
werken.
Wat ga je verder onder andere doen?
-

Opstellen, beoordelen en wijzigen van overeenkomsten en andersoortige juridische
documenten, alsmede het beëindigen van overeenkomsten;
Bijhouden van en ondersteunen bij implementatie van nieuwe wet- en regelgeving;
Opstellen en controleren van standaarddocumentatie;
Adviseren, meedenken en richting geven aan juridische vraagstukken.

Wat zijn jouw competenties:
Je bent servicegericht, overtuigend en gezond kritisch. Je weet hoofdzaken en bijzaken van elkaar
te onderscheiden en komt met oplossingen. Je bent integer, flexibel, stressbestendig en je bent in
staat om snel te schakelen tussen verschillende juridische vraagstukken én hebt oog voor de
business. Je bent scherp, accuraat, praktisch en zorgvuldig.

Wat heb je verder:
-

Afgeronde studie Nederlands Recht;
3-5 jaar ervaring als advocaat (bij een klein of middelgroot kantoor) en/of bedrijfsjurist;
Kennis en/of ervaring op het gebied van overeenkomstenrecht, algemeen
verbintenissenrecht en ondernemingsrecht: je bent een generalist;
Woonachtig in de omgeving Breda is een pré.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Ben jij onze nieuwe collega?
Durf jij deze grote uitdaging aan? Stuur dan je CV met foto en motivatie per mail naar
werken@breepark.nl onder vermelding van bedrijfsjurist.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

