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VBO FEB is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in 
België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt het 
VBO meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 

Voor zijn competentiecentrum Recht & Onderneming is 
VBO FEB op zoek naar een: 

Bedrijfsjurist (m/v/x) 
Ondernemingsrecht 

 

 

Uw takenpakket 

› U werkt in een team van 4 juristen (Competentiecentrum Recht & Onderneming). 

› Dit team verdedigt de belangen van de ondernemingen in verhouding tot het juridische 
kader dat op hen van toepassing is. 

› U bereidt de VBO-standpunten en wetgevende of reglementaire initiatieven voor. 

› U bent gespecialiseerd in ondernemingsrecht. 

› U volgt de Belgische, Europese en internationale juridische actualiteit. 

› U neemt deel aan en leidt de werkgroepen en Commissies van het VBO. 

› U verdedigt het standpunt van het VBO bij de overheid, de Belgische en Europese 
adviesorganen en andere stakeholders. 

› U draagt bij aan de communicatie van het standpunt van het VBO: u schrijft artikels; u 
stelt opiniestukken op voor de pers; u organiseert informatiesessies en spreekt op 
seminars. 

› U heeft talrijke contacten met de bedrijfswereld. 

› U beantwoordt vragen van de leden van het VBO. 

Uw profiel 

› U heeft een master, licentiaat of doctoraat in de rechten.  

› Een bijkomende opleiding in economie of beheer is een troef. 

› U heeft een zeer goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels. 

› U bent dynamisch en kritisch. 

› U werkt graag in teamverband. 

› U heeft goede communicatie skills, zowel schriftelijk als mondeling. 

› U beheerst Office en de moderne communicatietechnologieën. 

› U bent geïnteresseerd in het promoten en behartigen van de belangen van de 
ondernemingen. 

Ons aanbod 

› De kans om deel uit te maken van een performante organisatie met een uitstekende 
reputatie, die ruimte biedt voor zelfontplooiing en -verrijking. 

› Een concurrerend loon en extralegale voordelen. 

Interesse? Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar Arie Van Hoe, Executive Manager - avh@vbo-
feb.be en Patricia Carette, HR Manager – pca@vbo-feb.be. 


