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PARALEGAL
work-life balans! én rechterhand – voltijds of deeltijds
VLAAMSE NIEUWSMEDIA

Functie
Jacon Legal zoekt voor haar klant Vlaamse Nieuwsmedia een paralegal om de organisatie te versterken.
Vlaamse Nieuwsmedia is de federatie van de Vlaamse krantenuitgevers en plaatst hun zakelijke en redactionele
belangen op de publieke agenda. Je kent haar leden van de bekende nieuwsmerken De Tijd, De Standaard, De Morgen,
Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.
Initieel werk je onder de vleugels van de jurist, op termijn werk je autonoom.
Je leert een grote variëteit aan juridische zaken. De jurist - Directeur van Vlaamse Nieuwsmedia zal jou op jouw
tempo inwerken en je wordt verantwoordelijk voor een breed scala aan juridische zaken waarbij je de mogelijkheid
krijgt om jezelf verder te ontwikkelen in onder meer:
§

Behandelen van informatievragen, inning van auteursrechten, verwerken van aangifteformulieren,
opstellen van licentieovereenkomsten, facturatie en opvolging en verdeling van auteursrechten

§

Vaststellen van inbreuken op het auteursrecht op het internet, opstellen van waarschuwingsbrieven,
proces-verbalen en minnelijke schikkingen en de opvolging hiervan

§

Corporate housekeeping (o.a. opmaken van de notulen van de raden van bestuur, statutenwijzigingen,
opstellen van contracten) en compliance (o.a. GDPR, vennootschapswetgeving)

§

Algemene juridische ondersteuning: opvolgen van wetgeving en parlementaire werkzaamheden en
opstellen van juridische analyses en nota’s in diverse rechtsdomeinen (o.a. auteursrecht, mediarecht,
privacywetgeving)

§

…

Je rapporteert aan de jurist - Directeur van Vlaamse Nieuwsmedia.
De doelstelling van de functie is de rechterhand te worden van de jurist - Directeur van Vlaamse Nieuwsmedia en
haar te ondersteunen. Je werkt met haar in tandem en bouwt samen jouw takenpakket verder uit. Zij zal jou inwerken
en laten groeien.

Profiel

We zijn op zoek naar een gedreven paralegal.
§

Je behaalde je bachelor Rechtspraktijk of bachelor ERB en je beschikt minstens over een 1ste
werkervaring.

§

Je bent een leergierige paralegal, die graag nieuwe zaken oppikt en je kijkt ernaar uit om je in een grote
variëteit aan juridische materies uit te leven. Je werkt grondig.

§

Eenmaal ingewerkt kan jouw leidinggevende er blindelings op vertrouwen dat je correct werkt levert. Bij
vragen of twijfel kan je steeds bij haar blijven aankloppen.

§

Je bent een kei in opvolging van jouw dossiers en streeft ernaar om deze autonoom te behandelen.

§

Je werkt nauwkeurig: je bent accuraat in alles wat je onderneemt en je hebt aandacht voor het
respecteren van de afgesproken deadlines.

§

Je bent assertief in telefonische contacten en kan helder de heersende richtlijnen uitleggen zodat
iemand zonder juridische achtergrond het begrijpt.
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§

Je bent in staat om vergaderingen bondig te notuleren en de actiepunten te capteren en uit te schrijven
(met oog voor een correcte spelling).

§

Je zoekt een job bij een werkgever waar je op lange termijn iets uitbouwt en verder groeit.

§

Je bent taalvaardig in het Nederlands, vlot Frans begrijpen is een plus.

§

Je voelt je goed in een kleine omgeving.

§

Je bent goed georganiseerd en werkt gestructureerd.

§

Je hebt ervaring in auteursrecht of bent gedreven en leergierig om het “on the job” te leren.

Aanbod

§

De mogelijkheid om “on the job” te leren.

§

Een gevarieerde job en een aangename, no nonsense werksfeer binnen een klein team dat nauw
samenwerkt met andere federaties in de sector.

§

Een boeiende omgeving die constant in beweging is en waar je blijvend kan bijleren.

§

De opportuniteit om in tandem en in vertrouwen complementair te werken met jouw leidinggevende.

§

Een lange termijn perspectief: persoonlijk en professioneel groeien en de mogelijkheid om steeds verder
bij te leren. Deze werkgever investeert in jou!

§

In deze kleine organisatie is het écht wederzijds geven en nemen. Je hebt er een heel mooie work-life
balans. Naast mooi afgebakende werkuren, krijg je een grote flexibiliteit en vrijheid (glijdende werkuren,
home working). Daartegenover staat dat je resultaten neerzet, je echt inzet, plichtsbewust bent en je
verantwoordelijkheden opneemt.

§

Horizontale structuur, vlot overleg en kennisdeling.

§

Een stabiele werkomgeving.

§

Een zeer ervaren jurist met een aangename persoonlijkheid, veel geduld en heel veel zin om haar kennis
en ervaring te delen.

§

Een correct loonpakket.

§

Voltijds of 4/5: jij kiest!

§

Een loopbaan lang blijven bijleren.

Wat zit er niet in het aanbod
Deze opportuniteit is niets voor jou als je:
§
§

je loopbaan wil uitbouwen door op te klimmen naar de volgende functie.
graag regelmatig van job en/of werkgever verandert.

Hoe solliciteren?

Deze vacature verloopt exclusief via Jacon Legal:

§

Referentie: JL/VNMPL/93

§

Telefoon: 02 306 73 99

§

E-mail: evi@jacon.be

§

Contactformulier website Jacon Legal
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