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 Advocaten / Avocats 

MVVP is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in Brussel. MVVP 

heeft een internationaal gerichte praktijk voornamelijk gericht op 

ondernemingen met de nadruk op arbeidsrecht, fiscaal recht, 

handelsrecht, intellectuele eigendom, media en entertainment, onroerend 

goed, publiek recht en vennootschapsrecht (overnames, 

herstructureringen, relaties tussen aandeelhouders, oprichting, etc.). 

Wij hebben een vacature voor een medewerker in het Corporate en M&A 

team. 

 

FUNCTIE 

Samen met het corporate team zal je: 

- cliënten adviseren (meestal internationale ondernemingen, of 

Belgische dochterondernemingen van internationale 

ondernemingen) in vennootschapsrechtelijke aangelegenheden; 

- cliënten bijstaan bij de oprichting van Belgische ondernemingen en 

bijkantoren; 

- deelnemen aan M&A-projecten, met inbegrip van het onderhandelen 

over en het opstellen van intentieverklaringen, memoranda of 

understanding, overeenkomsten tot aankoop van aandelen, 

overeenkomsten tot overdracht van ondernemingen; 

- juridische due diligence-onderzoeken uitvoeren; 

- adviseren over bedrijfsherstructureringen; 

- aandeelhoudersovereenkomsten opstellen en onderhandelen; 

- adviseren over contractenrecht bij commerciële transacties. 

 

GEZOCHT PROFIEL: 

- bij voorkeur één tot drie jaar ervaring in ondernemingsrecht; 

- doch ook zonder ervaring of met ervaring in een ander deelgebied 

van het handelsrecht zullen we met plezier je kandidatuur in 

overweging nemen indien je geïnteresseerd bent om jouw ervaring 

uit te breiden naar het ondernemingsrecht; 

- Nederlands als moedertaal, met een zeer goede kennis van het 

Engels; kennis van het Frans en/of Duits is een pluspunt; 

- bij voorkeur goede academische resultaten; 

- je werkt graag in teamverband. 
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AANBOD: 

Wat wij je bieden: 

- uitdagend werk voor interessante cliënten; 

- direct contact en nauwe samenwerking met een partner, u raakt niet 

verloren in grote teams; 

- direct contact met cliënten - geen backoffice; 

- een marktconforme verloning; 

- een aangename werkomgeving, we zijn geen sweatshop; 

- opleiding. 

 

Graag CV en motivatiebrief aan: 

 

peter.marx@mvvp.be 

jan.ravelingien@mvvp.be  

Tervurenlaan 270 – 1150 Brussel 

T 32 [2] 285 01 00 - F 32 [2] 230 33 39 

www.mvvp.be 

 

mailto:peter.marx@mvvp.be
mailto:jan.ravelingien@mvvp.be
http://www.mvvp.be/

