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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. 

Wij hebben een vacature voor een medewerker in het Litigation & 

Commercial Contracts team. 

 

FUNCTIE 

Samen met het commercial, litigation & IP team zal je: 

- Je schrijft praktisch en to-the-point adviezen, maar steeds goed 

onderbouwd, over een brede waaier aan handelsrechtelijke en 

kennisvragen, vooral voor buitenlandse cliënten en advocaten. 

Regelmatig voorkomende sectoren zijn die van de elektronische 

handel, digitale media, etikettering, normen, marktpraktijken, 

mededinging, reclame en promoties, voedingsrecht, farmacie; 

- Je adviseert, onderhandelt en procedeert in de materies van het 

recht van de handelstussenpersonen (licenties, distributies en 

handelsagentuur), intellectuele eigendomsrechten 

(auteursrechten, tekeningen & modellen en merken), consultancy- 

en leveringen van diensten en ook koop/verkoopovereenkomsten. 

- Je adviseert over en redigeert contracten, vooral in de sectoren 

van de medische hulpmiddelen, reclame en media, distributie, 

warenhuizen en bepaalde industriële sectoren; 

- Je beheerst zowel het contractuele als extra-contractuele 

aansprakelijkheidsrecht; 

- Veel advies-, onderhandelings- en procedurewerk heeft zowel een 

burgerrechtelijk als administratief luik, soms ook een 

strafrechtelijk luik; 

- Ook het Europese recht en het internationale privaatrecht maken 

zowel in de adviserende als geschillenpraktijk deel uit van de 

opdracht. 

- Je werkt in handelsrechtelijke procedures in voormelde sectoren 

en je beheerst de geschillen van A tot Z, ook al zijn ze vaak 

complex. Je neemt de volledige verantwoordelijkheid van een 

dossier tot en met het pleidooi, steeds samen met minstens één 

andere advocaat. Je hebt in het bijzonder ook grote aandacht en 

beheersing van het gerechtelijk procesrecht. De procedures zijn 

bijna steeds grensoverschrijdend en vaak komen kort gedingen, 

gerechtelijke expertises en stakingsvorderingen aan bod. 
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GEZOCHT PROFIEL: 

- bij voorkeur één tot zes 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 of minstens een hoge taalbeheersing van 

het Nederlands, met een zeer goede kennis van het Engels; kennis 

van het Frans en/of Duits is een belangrijk pluspunt want heel wat 

dossiers hebben een Duitstalige component of origine; 

- gedisciplineerde werker, veeleisend voor zichzelf; 

- je respecteert gegeven engagementen en levert het werk tijdig af; 

- bij voorkeur goede academische resultaten; 

- je werkt graag in teamverband. 

 

 

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 
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