
 

 
 

VACATURE LITIGATOR ONDERNEMINGSRECHT 
 

 
Functieomschrijving 
 
Wij zoeken voor ons kantoor te Turnhout een litigator ondernemingsrecht.  
 
U zal dossiers behandelen in de volgende materies: 
 
 Vennootschapscontentieux 

- Tussen aandeelhouders  
Uitsluiting/uittreding/squeeze-out/… 

- Tussen bestuurders 
Bestuur ad hoc 
Voorlopige bewindvoering 

- Bestuurdersaansprakelijkheid 
- D&O insurance 

 M&A en carve-out contentieux 
- Aandelen en/of activa 
- Uitvoering van LOI’s/SPA’s/side agreements… 
- R&W-claims 
- Warranty insurance 
- IPO insurance 

 Aansprakelijkheid cijfer- en andere beroepen 
- Accountants/bedrijfsrevisoren/commissarissen 
- Advocaten 
- Curatoren/vereffenaars/gerechtelijke mandatarissen 
- Financiële instellingen 

 Ondernemingscontentieux 
- Handelshuur 
- Handelsfonds 
- B to B overeenkomsten 
- Kredieten 
- Handelstussenpersonen (distributie/agentuur) 
- … 

 Insolventie 
- Roerende en onroerende beslagen 
- Persoonlijke en zakelijke zekerheden 
- Uitwinningen 
- Gerechtelijke reorganisaties 
- Faillissementen 

Uw expertise in litigation wordt ook ingezet in adviesverlening en transacties. U zal de 
dossiers van A tot Z autonoom behandelen binnen ons team. 
 
Profiel  
 
- U heeft uw stage afgerond of het einde van uw stage is in zicht. 
- Voorkennis van de materie is een pluspunt maar geen vereiste. 
- U werkt nauwgezet en kan goed omgaan met tijdsdruk.  
- U bent pragmatisch ingesteld en u neemt graag initiatief.  
- Een goede kennis van het Engels en Frans is een troef. 



 

 
Aanbod 
 
Wij bieden u de mogelijkheid: 
 
- om uitdagende dossiers te behandelen  
- voor een gevarieerd cliënteel  
- in een kantoor op mensenmaat  
- met een gezonde work life balance.  

 
U mag rekenen op een grootstedelijke vergoeding op maat van uw profiel. Wij bieden u reële 
doorgroeimogelijkheden. 
 
Ons kantoor 
 
Schuermans advocaten (sinds 1931) is een toonaangevend advocatenkantoor met 12 
advocaten. Wij hebben een gevarieerd cliënteel (lokale en internationale bedrijven, 
financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, overheden en ondernemende 
particulieren) en een nationale en internationale praktijk (procedure,  arbitrage en 
adviesverstrekking) toegespitst op ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en 
verzekeringen, vastgoed en bouw, bestuursrecht en agro-business.  
 
Schuermans advocaten steunt in alles op vier sleutelwaarden. Deze waardenbeleving 
verwachten wij ook van onze advocaten: 
 
- integriteit: wij hechten veel belang aan een open communicatie met onze advocaten en 

een eerlijke, constructieve feedback; 
- volstrekte onafhankelijkheid: wij geven onze advocaten vrijheid en 

verantwoordelijkheid; wij verwachten betrokkenheid en participatie; wij waarderen hun 
inbreng en inzichten; 

- kwaliteit: onze advocaten krijgen de tijd en ruimte om te groeien en zich te vervolmaken 
in de materies die hen boeien;  

- resultaat: onze advocaten mogen erkenning verwachten. 
 
Meer informatie vindt u op onze website: www.schuermans-law.be. Een filmpje over ons 
kantoor kunt u hier raadplegen:  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809022254626676736/. 
 
Contact 
 
Bij interesse mag u ons uw CV en motivatiebrief bezorgen via p.meeuwis@schuermans-
law.be.  
 
Uw sollicitatie zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. Wij kijken uit naar een 
eerste kennismaking. 
 
 

 


