www.globetrade.be
GLOBETRADE is een dynamische groep met zijn HQ in
Kortrijk. Hun enthousiast team zet zich dagelijks keihard
in om de sales van hun klanten te boosten door het creëren
van innovatieve, verrassende promotie, retail en loyaltyartikelen (vnl. toys en gadgets). Topbedrijven als Danone,
Kellogg’s, AB Inbev en Disney kiezen ervoor om met
Globetrade samen te werken. Vanuit de
verkoopskantoren (België, Nederland, Frankrijk, Italië,
Duitsland) en het aankoopkantoor in China, wordt de
wereldwijde afzetmarkt bewerkt.

Jouw functie:
De legal counsel speelt een centrale rol binnen de organisatie met betrekking tot alle juridische aangelegenheden.
Je werkt nauw samen met de directie en het management team.
•
•
•
•
•
•

Je fungeert als aanspreekpunt omtrent alle juridische zaken
Met jouw expertise als generalistische bedrijfsjurist geef je juridisch advies aan de verschillende afdelingen binnen de groep en bespreekt
juridische probleempunten met directie en management team
Je assisteert in contract onderhandelingen en maakt diverse contracten op (o.a. licentiecontracten, sales contracten, intellectuele eigendom,
transport contracten, contracten ivm arbeidsrecht, commerciële contracten waarin intellectuele eigendomsrechten maar ook complexe
technische aspecten vaak een rol spelen).
Je staat in voor het opzetten en onderhouden van een contractendatabase zoals licentie-, leveranciers-, klanten- en distributiecontracten
Je bent commercieel ingesteld en je hebt ervaring met compliance – Je weet je in te werken in materie zoals CSR, packaging legislation,
product liability,…
Als lid van het management team schrijf je mee aan de langetermijnvisie van het bedrijf en zorg je ervoor dat de bedrijfsvoering in lijn ligt met
de regelgeving en de strategie. Je assisteert bij mogelijke M&A opdrachten.

Jouw profiel:
•
Master in de rechten met 5 tot 10 jaar ervaring als bedrijfsjurist
•
Ervaring met royalty-, IP- en licentiecontracten
•
Commercieel ingesteld, entrepreneursmentaliteit, denken in termen van oplossingen
•
Hands-on en no-nonsense mentaliteit
•
Organisatorisch sterk en in staat gestructureerd en zelfstandig te kunnen werken
•
Prioriteiten kunnen stellen en stressbestendig zijn
•
Sociaal en communicatief sterk
•
Bereid tot reizen naar de kantoren in het buitenland

Wij bieden:
•
Een boeiende job in een no-nonsensebedrijfscultuur met collega’s die net als jij klant- en doelgerichtheid hoog in het vaandel dragen
•
Een uitdagende en afwisselende functie met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid binnen een groeiende organisatie in een
markt in evolutie
•
De kans om je op professioneel en persoonlijk vlak te ontplooien
•
Een functie met een internationaal karakter
•
Een competitieve verloning gebaseerd op ervaring en prestatie
•
Je wordt gevestigd in de HQ in Kortrijk
Interesse?
Mail of stuur jouw CV met begeleidend schrijven naar tine.deleu@globetrade.be – Globetrade, Burg. Felix de Bethunelaan 33, 8500 Kortrijk.

