
 

 

 

Zoekt getalenteerde Paralegal 

Het bedrijf 

Care Property Invest werd op initiatief van de Vlaamse Regering op 30 oktober 1995 opgericht – 
onder de naam Serviceflats Invest NV – met als doel de bouw en financiering van serviceflats 
voor OCMW’s en sociale vzw’s.  

Care Property Invest NV heeft sinds 25 november 2014 het statuut van een openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (Euronext Brussel).  

Vandaag investeert, realiseert en financiert Care Property Invest alle projecten voorzien in het 
woonzorgdecreet (woonzorgcentra, dienstencentra, groepen van assistentiewoningen, etc.) en 
alle woonvormen voor mensen met een beperking. De totale waarde van de vastgoedportefeuille 
van Care Property Invest bedraagt momenteel ongeveer een half miljard euro en is verspreid over 
95 groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra, verspreid over het grondgebied van 
België. 

Momenteel ligt de maatschappelijke zetel van Care Property Invest te Schoten en is het 
leeuwendeel van haar projecten gelegen in België. Toch kijkt Care Property Invest over de 
landsgrenzen heen en is zij te allen tijde actief op zoek naar nieuwe investeringsopportuniteiten. 
Dit heeft er intussen toe geleid dat Care Property Invest een beurskapitalisatie heeft van +/- 366 
mio euro.  

Care Property Invest is een ambitieuze onderneming in volle expansie. Een team van 12 personen 
staat in voor het beheer van de bestaande vastgoedportefeuille en vooral ook voor de realisatie 
van de groeiobjectieven in binnen- en buitenland. 

Inhoud van de job 

Functie 

Je komt terecht in de juridische afdeling waar je actief het beheer van de Corporate 
Housekeeping van Care Property Invest waarneemt en je collega’s van het Investment Team 
ondersteunt in tal van projecten in binnen- en buitenland. 

Taken 

Corporate housekeeping van het bedrijf en haar dochterondernemingen: 

- voorbereiden van notulen voor de raad van bestuur en aandeelhoudersvergaderingen 
- contacten met bestuurders, banken en aandeelhouders onderhouden 
- bijhouden van aandeelhoudersregisters 
- opstellen van juridische publicaties 
- het jaarverslag en de periodieke rapportering voorbereiden 
- het mee opzetten van een projectbeheersysteem en het verdere beheer van de contracten 



afgesloten door de onderneming 
- het mee organiseren en voorbereiden van fusies, kapitaalverhogingen, … 

Ondersteunen van het Investment team: 

- juridische ondersteuning bieden bij vastgoedinvesteringen (m.n. het opmaken en 
voorbereiden van juridische documenten verbonden aan overname van vastgoed en 
overname van vennootschappen 
- mee opvolgen van de dataroom gedurende het due diligence proces van een project 
- mee opvolgen en voorbereiden van projecten i.k.v. openbare aanbestedingen 
- contacten onderhouden met de notaris en het nazicht van notariële akten 
- ondersteunen van het legal team bij het nakijken en voorbereiden van juridische 
documenten. 

Knowledge management: 

- juridische en financiële ontwikkelingen opvolgen en ervoor zorgen dat het legal team 
steeds over de laatste updates op dit vlak beschikt.  
- organiseren, archiveren en updaten van de juridische en financiële database (precedenten, 
seminaries, wetgeving,…) 

Algemene administratieve ondersteuning: 

- assisteren bij compliance (belastingen, financieel, regelgeving, transparantie …) 
- analyseren van wettelijke notulen en rapporten 
- juridische en financiële kalender van het bedrijf beheren  

Profiel 

- bachelor in de Rechtspraktijk, bij voorkeur beschik je over 2 tot 4 jaar relevant ervaring  
- vlotte gesproken en geschreven kennis van het Engels en Frans, uitstekende kennis van 
het Nederlands 
- uitstekende kennis van MS Office 
- goede algemene bedrijfskennis (voorkeur gaat uit naar kennis van beursgenoteerde 
bedrijven) 
- excellente organisatorische vaardigheden  
- punctueel, leergierig en flexibel 
- stressbestendig 
- sterke communicatieve vaardigheden, betrouwbaar en discreet 
- teamplayer met een sterke motivatie 

Aanbod 

- voltijds contract van onbepaalde duur 
- competitieve verloning aangevuld met extra voordelen 
- startdatum: onmiddellijk 
- plaats van tewerkstelling: Schoten 

 

Voor meer informatie over ons bedrijf, neem een kijkje op onze website 
www.carepropertyinvest.be. Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
willem.vangaver@carepropertyinvest.be. 
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