Van Eeckhoutte Advocaten is een klein advocatenkantoor, gespecialiseerd in ICT/internetrecht en intellectuele rechten, zoals auteursrecht, mediarecht, merkenrecht en
octrooirecht. Het kantoor adviseert, bemiddelt en procedeert vnl. voor ICT-bedrijven,
producenten en uitgevers en kan daarbij bogen op ruime ervaring en up-to-date kennis. Van
Eeckhoutte Advocaten is gevestigd te Amersfoort en bedient cliënten in binnen- en
buitenland.
Ter versterking van het team is Van Eeckhoutte op zoek naar een enthousiaste:

ICT/IE-Legal Counsel (m/v)
De focus van de Legal Counsel, die vnl. voor een internationaal softwarehouse in Den Bosch
zal werken, ligt in de behandeling van commerciële juridische zaken. De kandidaat heeft
daarom aantoonbare ervaring met en gedijd in een snelontwikkelende omgeving die
internationaal en zakelijk is georiënteerd.
Functiebeschrijving:
- juridisch ondersteunen van meerdere commerciële en H&R units van de cliënt in binnenen buitenland o.a. door het geven van praktische adviezen en legal training aan
lijnmanagement en personeel;
- opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van commerciële overeenkomsten;
- beheren van verzekeringsportefeuilles, contracten en modelovereenkomsten en toezien op
de correcte uitvoering en het gebruik daarvan;
- assisteren van het advocatenkantoor bij het oplossen van casussen en voorbereiden van
(buiten)gerechtelijke processen;
- schrijven van juridische artikelen en annotaties en representeren van het
advocatenkantoor en de cliënt op evenementen.
Verantwoordelijkheden:
- dossierbeheer, de juridische zaken van cliënt formeel en materieel op orde houden;
- pro-actieve informatieverstrekking over juridische aspecten van commerciële
ontwikkelingen van de cliënt;
- contractmanagement, commerciële en H&R-overeenkomsten en hun uitvoering in
overeenstemming houden met de business-standaarden en het bedrijfsbeleid;
- conflictmanagement;
- research en ontwikkeling op het gebied van ICT/IE-recht.
Functie-eisen:
- energieke ICT/IE-jurist met sterk analystisch vermogen en met minstens 5 jaar relevante
werkervaring. Inhouse ervaring in de software sector strekt tot pre;
- excellente beheersing van Nederlands en Engels. Beheersing van Frans en Duits strekt tot
pre.
- Sterke organisatorische en sociale kwaliteiten en bekwaamheid om efficiënt en nauwkeurig
te werken in een wereldwijd en multidisciplinair team;
- praktische, creatieve en resultaatgerichte denkwijze;
- vaardig met moderne communicatiemiddelen en uitstekend kunnen typen.
Propositie:
Uitstekend kantoor met groeimogelijkheden, aantrekkelijke salariëring en emolumenten.
Deeltijd werken (4/5) is mogelijk.

