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Een dynamische en gedreven werkomgeving met een internationale dimensie 

 

Boeiende & gevarieerde dossiers 

 

Aantrekkelijke carrièremogelijkheden  

 

 

Van Olmen & Wynant is een onafhankelijk advocatenkantoor dat staat voor kwaliteitsvolle 

dienstverlening op maat van de cliënt. 

Het kantoor legt zich toe op sociaal recht en vennootschapsrecht en heeft tevens een 

bijzondere expertise uitgebouwd in het domein van M&A, private equity en venture capital.  

Met een sterk gemotiveerd team van ervaren en meertalige advocaten bieden wij 

gespecialiseerd advies aan voornamelijk grote en middelgrote bedrijven, alsook start-ups, 

zowel in binnen- als buitenland.  

Wij streven ernaar om onze cliënten tegemoet te komen met duidelijke analyses en 

praktische adviezen. Wij werken met onze cliënten op basis van een persoonlijke relatie 

uitgaande van vertrouwen en kennis van hun specifieke noden. Deze combinatie van 

professionalisme en pragmatisme laat ons toe om onze cliënten op een efficiënte manier het 

beste advies te bezorgen. 

Het kantoor heeft daarnaast uitstekende internationale contacten en werkt samen met 

advocatenkantoren over de hele wereld. Zo is Van Olmen & Wynant één van de stichtende 

leden van L&E Global (L&E Global - An Alliance of Employers' Counsel Worldwide), een 

internationaal netwerk van niche-advocatenkantoren gespecialiseerd in sociaal recht. 

Gelet op de sterke groei van onze praktijk wenst het kantoor haar Corporate/M&A team te 

versterken met een Nederlandstalige advocaat met ervaring. 

 

 

Je maakt deel uit van het Corporate M&A team. Als Associate corporate / M&A adviseer je 

en sta je onze cliënten, vaak Belgische groeibedrijven, bij in volgende domeinen: 

• Vennootschapsrecht: in de brede zin van het woord inclusief complexe structuren zoals 

kapitaalverrichtingen, openbaar en privaat bod, aandelenopties, corporate governance, 

herstructurering en liquidatie; 

 

Advocaat in Corporate Law / M&A (Brussel) 

4 à 6 jaar ervaring 

Van Olmen & Wynant 

Jouw functie 

http://www.vow.be/
https://leglobal.org/
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• Fusies en overnames: met inbegrip van alle mogelijke fusie- en overnameverrichtingen, 

asset transacties, spin-offs, strategische allianties, auctions en leveraged buy-outs; 

 

• Durfkapitaal (private equity en venture capital): verschillende types van strategische 

investeringen in private ondernemingen alsook de oprichting, de structurering, het 

management en de werking van investeringsfondsen; 

 

• Geschillenregeling: naar aanleiding van conflicten tussen aandeelhouders en/of 

bestuurders en bij aansprakelijkheid van bestuurders en andere sleutelfiguren binnen de 

onderneming. 

Je zal zowel autonoom als binnen een hecht team en onder begeleiding van een partner 

werken.   

 

 

• Je beschikt over een diploma Master in de Rechten. 

 

• Je hebt 4 à 6 jaar ervaring in de relevante materies. 

 

• Je bent resultaatsgericht met een praktische en proactieve ingesteldheid en draagt de 

kwaliteit hoog in het vaandel. 

 

• Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en een vlotte zakelijke schrijfstijl. 

 

• Je waardeert autonomie maar functioneert goed in een team en engageert je graag in 

een collectief. 

 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en daarnaast een zeer goede kennis 

van het Engels en het Frans. 

 

• Je houdt van structuur en respecteert deadlines. 

 

 

• Een uitdagende en boeiende functie met veel variatie en autonomie, maar met nodige 

op maat begeleiding. 

 

• Mogelijkheid om te werken voor een interessant en gevarieerd cliënteel bestaande uit 

zowel Belgische als internationale bedrijven en actief in diverse sectoren.  

 

• Aantrekkelijke carrièremogelijkheden met competitieve renumeratie. 

 

• Een steile leercurve, dankzij de autonomie die je krijgt in dossiers, de feedback die je 

ontvangt en de interne vormings-en competentieprogramma’s.  

 

Jouw competenties 

Wij bieden: 

http://www.vow.be/
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• Een aangename werkomgeving met een plezante teamspirit.  

 

 

 Solliciteer hier online met je CV en motivatiebrief of contacteer Els Vanloo voor bijkomende 
informatie via els.vanloo@vow.be of 02/644.05.11 

 

Interesse? 

http://www.vow.be/
https://www.vow.be/node/92
mailto:els.vanloo@vow.be

