
 

 

Vacature 
 

Bedrijfsjurist 
 
 

Zie jij een boeiende job in de vastgoedsector in Brussel & Vlaanderen wel zitten? Maak dan van Candor jouw 
project. Met jaren ervaring zijn we ongetwijfeld één van de meest toonaangevende vastgoedspecialist van 
Brussel. 

 
Candor ontwikkelt in de grootste Belgische steden buurtversterkende projecten die de regio steeds tot 
een hoger niveau tillen. Uitdagende projecten gaan we met onze hands-on mentaliteit hierbij zeker niet 
uit de weg. Daarnaast staan we onze klanten steeds met raad en daad bij, want beleggen in vastgoed vraagt 
om veel kennis en informatie. Daarom streven we naar een open klantenrelatie waarin kwaliteit en service 
centraal staat. Pas als onze klanten tevreden zijn, hebben wij als bedrijf ons doel bereikt en zijn we ook 
tevreden. 

 
Omdat we elke dag groeien, is ons juridisch vastgoedteam in Brussel op zoek naar versterking. 
 

 
 

Functieomschrijving 
 

o Vanuit de juridische dienst maak je adviezen over alle aspecten van het bouwrecht, verbintenissenrecht, 
zakelijk recht, vennootschapsrecht. Het advies strekt van algemeen bouw- en aannemingsrecht tot 
contracten- en geschillenbeheer.  

o Je stelt contracten op in samenwerking met de andere diensten van het bedrijf. Je zorgt mee voor de 
juridische correcte afhandeling van de notariële documenten (basisakte, notariële akten, statuten, enz.) 

o Je bent een jurist die goed prioriteiten kan stellen en pragmatische, eenvoudige oplossingen uitwerkt voor 
complexe problemen. 

o Je bent communicatief, voorstander van een open en directe communicatie en je beschikt over een sterke 
overtuigingskracht. 

o Je bent een vertrouwenspersoon. 
o Je bent stressbestendig en je neemt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding aan. 

 

 
Profiel 
 
 

o Je bezit een universitair diploma in de rechten/notariaat. 
o Je hebt een brede kennis van en interesse in de rechtstakken die van belang zijn voor een bedrijfsmatige 

werking binnen een vastgoedpromotieonderneming (Privaat bouwrecht, Vastgoed, 
Verbintenissenrecht) 

o Je hebt liefst enige relevante ervaring als bedrijfsjurist en/of advocaat. 



 

 

Aanbod 
 

 

o Een voltijds contract van onbepaalde duur 
o Aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen (in functie van ervaring en diploma) 
o Een aangename werksfeer 
o Een variërende en boeiende job waarin je blijft bijleren en jezelf blijft ontwikkelen 

 

 
INTERESSE? Stuur je beschikbaarheden naar  d.vanbiervliet@candor.be 

 

mailto:d.vanbiervliet@candor.be

