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Intervest Offices & Warehouses nv werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in kantoorgebouwen en logistieke panden in België en Nederland en waarvan de aandelen sinds 1999 genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO). Intervest heeft een stevig groeiplan
gericht op een heroriëntering in de kantorenportefeuille en een uitbreiding van de logistieke portefeuille in
België en Nederland. Per 31 maart 2022 bedraagt de vastgoedportefeuille van Intervest € 1,256 miljard.
Intervest positioneert zich als een vastgoedvennootschap die meer doet dan het louter verhuren van vierkante meters en die beyond real estate gaat. Door te luisteren naar de klanten, mee te denken en vooruit te
denken, zorgt Intervest met een team van 59 medewerkers voor het ‘ontzorgen’ van ongeveer 230 klanten
op een duurzame wijze.
Bij Intervest staat het welzijn van de collega’s centraal en is de manier van omgaan met elkaar, met klanten
en de omgeving gebaseerd op enkele fundamentele waarden: professioneel en ondernemend, gedreven en
enthousiast, integer en respectvol, samen en in team.
Als team duurzaam waarde creëren voor onze stakeholders is de basis van de strategie.
Deel jij deze waarden en wil je deel uitmaken van Team Intervest? We zijn momenteel op zoek naar een

LEGAL COUNSEL
TAKENPAKKET
Als Legal Counsel sta je mee in voor de verdere
uitbouw van het juridische team dat bestaat uit 2
juristen en een paralegal, en wordt aangestuurd
door de general counsel & secretary general. Je
geeft ondersteuning voor de activiteiten van
Intervest in België en Nederland.
〉

〉

〉

〉

je staat in voor de juridische ondersteuning
bij vastgoed (des)investeringen van bij de
eerste onderhandelingen tot aan closing /
oplevering (LOI, begeleiden en uitvoeren
van due diligence processen, opvolging na
de (des)investering) in België, Nederland en
eventueel andere landen waar Intervest actief
zal worden
je wordt tevens betrokken bij de herontwikkelingsprojecten, waarbij je verantwoordelijk
bent voor de redactie van allerhande overeenkomsten zoals o.a. koop-verkoopovereenkomsten, overeenkomsten tot vestiging van een
zakelijk recht, aannemingsovereenkomsten,
architectenovereenkomsten en de huurovereenkomsten met de toekomstige huurders
je behartigt allerhande juridische vastgoedaspecten (huurrecht, milieu, bodem,
vergunningen, energie,…)
je wordt ingeschakeld bij cruciale onderhandelingen, waarbij je tevens een (intern)
team mee kan aansturen
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je begeleidt M&A dossiers in de vastgoedsector en bent betrokken bij de oprichting van
projectvennootschappen en de redactie van
o.a. aandeelhoudersovereenkomsten
je bent het aanspreekpunt van de collega’s
voor alle juridische vragen m.b.t. de aan u
toegewezen projecten
je volgt nauwgezet de evoluties op inzake wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en rechtspraktijk in de relevante juridische domeinen en de
verwerking hiervan in interne documenten, en
houdt je collega’s hieromtrent op de hoogte
je onderhoudt contacten en overlegt met
de externe (binnen- en buitenlandse) legal
counsels en notarissen
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WIE ZOEKEN WE?

〉

We zoeken iemand die vakkundig is, met passie
werkt en gedreven is om een boeiende functie
met verantwoordelijkheid op te nemen binnen een
dynamisch team in een beursgenoteerd bedrijf in
volle expansie. Een team player die samenwerkt
met respect en vertrouwen.

〉
〉

〉

〉

〉
〉

〉

je bent in het bezit van een Master-diploma in de
Rechten met goede studieresultaten en hebt een
uitgesproken interesse voor het vastgoedrecht in
al haar facetten (bijkomende vastgoedopleiding
is een plus) en hebt affiniteit of minstens een
gezonde interesse in vennootschapswetgeving,
eigen aan een beursgenoteerde openbare GVV
(capital markets, market abuse, aandeelhoudersaspecten, jaarverslag, compliance, …)
je kan terugblikken op 3 tot 6 jaar relevante ervaring, bij voorkeur als advocaat in de vastgoedpraktijk van een toonaangevend advocatenkantoor
intense onderhandelingen geven je een stimulans
en schrikken je niet af
juridisch “bandwerk” is niet aan jou besteed, je
houdt van juridische uitdagingen en kan creatief
meedenken aan de juridische structurering van
een project
je werkt autonoom, bent ondernemend
en proactief

〉

je kan snel schakelen tussen verschillende
dossiers met respect voor deadlines, maar blijft
steeds kritisch, gestructureerd, pragmatisch
en nauwkeurig
je bent discreet
je hebt overtuigingskracht en uitstekende communicatie skills zowel mondeling als schriftelijk
je bent Nederlandstalig en hebt zeer goede
actieve kennis van het Engels en Frans

WAT BIEDEN WIJ?
〉

〉
〉
〉
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Een aantrekkelijk brutoloon aangevuld met een
ruim pakket aan extralegale voordelen (zoals
netto onkostenvergoeding, laptop, gsm, maaltijdcheques, ecocheques, bonusplan, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering) en een flexibel
budget dat aangewend kan worden voor o.m.
bijkomende sociale voordelen, mobiliteitsoplossingen (bedrijfswagen) of extra vakantiedagen.
een uitdagende voltijdse job met de nodige
coaching en ondersteuning
werken in een inspirerende werkomgeving waar
iedereen iedereen kent
een bedrijfscultuur die toelaat dat je mee
timmert aan de weg
de ruimte en de ondersteuning om je eigen
ontwikkeling in handen te nemen
makkelijke bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer

NIEUWSGIERIG?
Neem zeker een kijkje
op onze website
www.intervest.eu

REAGEREN?
Stuur een mail met jouw CV
en motivatiebrief naar
HR@intervest.eu

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht, waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO)
sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit, die verhuurd worden aan
eersterangshuurders. Het investeren gebeurt in up-to-date gebouwen en duurzame (her)ontwikkelingsprojecten, gelegen op
strategische locaties, met oog voor clustervorming. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich in en
rond centrumsteden met een belangrijke studentenpopulatie zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven; het logistieke deel
van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen Gent - Brugge en concretiseert zich in Nederland op de assen Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te
gaan dan het louter verhuren van m². De vennootschap gaat beyond real estate met het aanbieden van ‘turnkey solutions’ (een
totaaloplossing op maat van én met de klant), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.

