LEGAL COUNSEL

Tolsma-Grisnich is internationaal toonaangevend als
aanbieder van totaaloplossingen voor bewaring en
verwerking van aardappelen, uien en wortelen bij
agrariërs, verpakkers en verwerkers.
Wij zijn continu bezig om onze producten te verbeteren
door op intelligente en innovatieve wijze te investeren
in productontwikkeling en (interne) procesverbetering.
Daarbij doen wij geen concessies aan kwaliteit en
capaciteit.
Onze succesvolle en snelgroeiende organisatie
kenmerkt zich door een dynamische werkomgeving .
Verdere informatie over onze organisatie is te vinden
op www.tolsmagrisnich.nl

Jouw uitdaging bij ons wordt het vertalen van ons
missie - improving your agri-business in an intelligent
way - en internationale groeidoelstellingen naar een
juridisch hoger niveau brengen.

Functie-eisen
Tolsma-Grisnich is een bedrijf in beweging, dit houdt in
dat er ook op juridisch vlak veel moet gebeuren en dat
de vraagstukken breed zijn. Wij zijn op zoek naar
iemand die op zoek is naar zijn tweede of derde stap
(zes tot negen jaar ervaring) in zijn loopbaan en wordt
gedreven door afwisseling in zijn of haar taken.
Daarnaast vragen we van jou:










Een afgeronde juridische WO opleiding;
Onderhandelingsvaardigheid;
Risico-afwegingen kunnen maken;
Mensenkennis/schakelen met diverse mensen
en disciplines;
Gezonde interesse in andere vakgebieden, in dit
geval techniek, ICT, logistiek, dit om te
begrijpen dat de details (vaak in de bijlagen van
een contract opgenomen er toe doen en
wezenlijk de risico’s van de deal bepalen);
In staat Engelstalige contracten op te stellen en
uit te onderhandelen;
Kennis van Duitse en Frans taal is een pré;
Kennis van Duits en Frans recht is een pré.

LEGAL COUNSEL

Om je een impressie te geven nemen we je mee in de
verschillende rechtsgebieden waarmee je te maken
krijgt:











Contractenrecht/privaatrecht/aansprakelijkheid
srecht;
Arbeidsrecht;
Verzekeringsrecht;
Transportrecht;
Intellectueel Eigendom;
Fusie & Overname;
Boek 2/ Corporate governance;
Mededingingsrecht;
Internationaal/Sanctions/anti-bribery;
Procesrecht;

Wij zoeken:




Je bent een sterke, betrouwbare, proactieve en
doortastende persoonlijkheid met een
duidelijke visie;
Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel en je
beschikt over inlevingsvermogen op diverse
niveaus;
Je kunt balanceren tussen korte- en lange
termijndoelstellingen en bent zowel resultaatals procesgericht;




Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden;
Je hebt een echte hands-on mentaliteit.

Wij bieden





Een prachtige en uitdagende positie binnen een
technische omgeving;
Inspirerende internationale werkomgeving;
Een trotse en nuchtere cultuur en enthousiaste
en betrokken collega`s;
Een goed marktconform salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Herken je jezelf in dit profiel en breng je bagage mee
die waardevol is voor ons organisatie, stuur dan je CV
en bondige motivatie naar werken@tolsmagrisnich.com
t.a.v. Astrid Dieleman

