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Legal Advisor - Contractmanager 
Vertrouwelijk 

Bedrijf 

Client confidential 

Sector: transport & logistic infrastruction/ construction 

Functie 

Voor onze klant, een Frans bedrijf met sterke Belgische verankering en een wereldleider in bouw en onderhoud van 

transportgerelateerde en logistieke infrastructuur, actief in 5 continenten met wereldwijd 58.000 collega's en een 

realisatie van 85000 werven per jaar, zijn wij op zoek naar een Legal Advisor-Contract Manager. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de Legal Director. 

Verantwoordelijkheden 

▪ Adviesverlening: rond bouwrecht, openbare markten, milieu, aansprakelijkheid,… aan directie van verschillende 

agentschappen (hoofdzakelijk Wijnegem, Zolder en Brussel) 

▪ Contract management: In het bijzonder, werk je als adviseur voor werfverantwoordelijken bij toezicht op 

uitvoering en handhaving van alle contracten gedurende diverse projecten 

Je implementeert en coördineert proactief middelen en processen die nodig zijn om risico’s te beheren. Je zorgt 

voor toepassing van bestaande procedures inzake contractmanagementbeleid en dit in samenwerking met 

agentschapsdirecteurs 

▪ Verzekeringen: adviesverlening rond af te sluiten polissen en schadegevallen in kader van robuust schadebeheer 

▪ Geschillen: beheer en opvolging, samen met financieel directeur, van geschillen binnen filialen. Adviesverlening 

en rapportering aan bevoegde organen 

▪ Opleidingen: ontwikkeling van opleidingen en alsook zelf presenteren van topics aan doelgroepen in kader van 

sensibilisering/ verzorgen van interne o.a. bouwrecht gerelateerde opleidingen 

Profiel 

Je beschikt over een masterdiploma in Rechten en je hebt een 5-7 jaar relevante ervaring 

▪ Gedegen ervaring in bouwrecht en overheidsopdrachten, vooral in kader van uitvoering 

▪ Kennis en ervaring met verzekering- en aansprakelijkheidsrecht 

▪ Beheren en opvolgen van complexe contracten 

▪ Stakeholdersmanagement 

▪ Ervaring in proactief risicomanagement, ondernemend 

▪ Weet van aanpakken, hands-on, communiceert en adviseert pragmatisch en to the point 

▪ Nederlands is de voertaal, maar wel een mondje Frans en goed Engels praten 

▪ Bereid tot verplaatsingen naar de agentschappen in Vlaanderen (Heusden-Zolder, Wijnegem en ook regelmatig 

naar hoofdzetel in Brussel, .. ) 
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Ons aanbod 

Interessant aanbod, bedrijfswagen en gebruikelijke extra legale voordelen. 

Solliciteren? 

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Annemie Schuermans: annemie.schuermans@progressio.be 

(+32 471 42 63 23) 
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