
 
 

       

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in 

Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van 

meer dan 540 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en 

Ierland, met een waarde van meer dan 4,4 miljard €. Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en 

Euronext Amsterdam (2019) en maakt sinds 2020 deel uit van de BEL20. 

 

Om ons Legal Team te versterken, zijn we op zoek naar een 

Legal Manager Real Estate 

Functie: 

Als Legal Manager maak je deel uit van een juridisch team dat vandaag reeds uit zes leden bestaat. Je 

rapporteert aan de Chief Legal / M&A Officer. 

In hoofdzaak zal je takenpakket bestaan uit: 

• adviseren aan en samenwerken met de verschillende operationele departementen zoals asset 

management, project management en finance; 

• de juridische ondersteuning bij M&A projecten zowel in de private, openbare als caritatieve 

zorgvastgoedsector in België (LOI of overheidsopdrachten, due diligence, (onderhandeling van) 

contracten en opvolging na de (des)investering); 

• ondersteuning bij de naleving van de compliance-verplichtingen van Aedifica als openbare 

gereglementeerde vastgoedvennootschap, alsook ondersteuning aan onze medewerkster die zich inzet 

op vlak van corporate housekeeping; 

• opvolging van geschillen, van de verzekeringsaspecten en meer in het algemeen opvolging van de 

(Belgische) juridische ontwikkelingen in verband met het ondernemingsgebeuren. 

 

Als Legal Manager neem je deel aan interne en externe vergaderingen en onderhoud je contacten met de 

(Belgische en buitenlandse) externe legal counsels en andere adviseurs. 

 

Profiel: 

• Je behaalde een Master in de rechten en hebt minstens 5 jaar ervaring in de vastgoedwereld als 

advocaat, juridisch adviseur of bedrijfsjurist; 

• Je hebt een uitgesproken interesse voor het vastgoedrecht in al haar facetten (burgerlijk recht, zakelijk 

recht, vennootschapsrecht, administratief recht en fiscaal recht), en beschikt daarnaast ook over enige 

kennis aangaande de werking van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (of je bent 

bereid deze (verder) te ontwikkelen); 

• Je hebt een zeer goede gesproken en geschreven kennis van het Nederlands, Frans en Engels; 

kennis van het Duits is een bijkomende troef; 

• Je werkt zeer nauwgezet, bent betrouwbaar en gemotiveerd; 

• Je slaagt er gemakkelijk in om duidelijk te communiceren zowel naar collega’s als naar externen toe; 

• Je bent een teamspeler en werkt ook graag samen met niet-juristen; 

• Je kan deadlines naleven, bent stressbestendig, goed georganiseerd en in staat om zelfstandig te 

werken; 

• Je bent pro-actief, pragmatisch en zoekt naar oplossingen voor problemen. 

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit


 
 

       

Aanbod: 

• een boeiende job met een gevarieerd takenpakket in een aangename, motiverende en collegiale 

werksfeer en in een marktsegment dat zich constant verder ontwikkelt; 

• opleidingsmogelijkheden met de opportuniteit voor verdere zelfontwikkeling; 

• een voltijds contract van onbepaalde duur; 

• een uurrooster met de mogelijkheid om tot 50% te telewerken; 

• een aantrekkelijk salaris aangevuld met diverse extralegale voordelen. 

 

Bezoek onze website www.aedifica.eu voor meer informatie en stuur je CV en motivatiebrief naar 

human.resources@aedifica.eu – vacature Legal Manager 
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