
Care Property Invest 
 is een Openbare Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (openbare GVV) 
naar Belgisch recht. Care Property Invest 
helpt zorgondernemers hun projecten te 
realiseren door kwalitatief en 
maatschappelijk verantwoord vastgoed 
op maat van de eindgebruikers aan te 
bieden, en dit vanuit een solide 
organisatie. Voor haar aandeelhouders 
streeft zij steeds een stabiel 
langetermijnrendement na.

Het aandeel Care Property Invest vierde 
dit jaar zijn 21e verjaardag op Euronext 
Brussels. Het aandeel staat genoteerd 
onder de naam CPINV en draagt de 
volgende ISIN-Code: BE0974273055. Sinds 
december 2016, werd het aandeel ook 
opgenomen in de 
BEL Mid-index. 

Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be.

Voor meer informatie over ons bedrijf, neem een kijkje op onze website 
www.carepropertyinvest.be. 

Zkt. getalenteerde bedrijfsjurist

Een greep uit jouw takenpakket:
Corporate housekeeping van het bedrijf en haar 
dochterondernemingen:
Voorbereiden van notulen voor de raad van bestuur en de 
algemene vergadering
Contacten met bestuurders, banken en aandeelhouders 
onderhouden
Opstellen van juridische publicaties
Het jaarverslag en de periodieke rapportering voorbereiden
Het mee organiseren en voorbereiden van fusies, 
kapitaalverhogingen, …

Ondersteunen van het Investment Team:
Het mee opzetten van een projectbeheersysteem en het 
verdere beheer van de contracten afgesloten door de 
onderneming 
Juridische ondersteuning bieden bij 
contractonderhandelingen en vastgoedinvesteringen binnen 
de strategie van Care Property Invest 
Onderhandelen, nakijken en uitwerken van contracten bij de 
overname van vastgoed (LOI’s, HOT’s, SPA’s, opstal- en 
erfpachtovereenkomsten, huurovereenkomsten, …
Juridische ondersteuning bij de openbare aanbestedingen 
waaraan Care Property Invest wenst deel te nemen. 
Opvolgen juridische due diligence
Contacten onderhouden met notaris en nazicht van notariële 
akten
Contacten onderhouden met de externe juridisch adviseurs

Knowledge management:
Juridisch en financiële ontwikkelingen opvolgen en 
organisatie up-to-date houden
Organiseren, archiveren en updaten van de juridische en 
financiële database (precedenten, seminaries, wetgeving,…)
Assisteren bij compliance (belastingen, financieel, regelgeving, 
transparantie,…) en interne controle
Analyseren van wettelijke notulen en rapporten
Opvolging van eventuele geschillen

Functie
Je wordt de bedrijfsjurist van Care Property Invest en bent 

hierdoor het aanspreekpunt voor de juridische ondersteuning 
van jouw collega’s van het Financial Team, onder leiding van 

de CFO en van je collega’s van het Investment Team, onder 
leiding van de COO.

Profiel
Master in de Rechten 
Een specialisatie of ervaring met M&A, fiscaliteit en/of onder-
nemingsrecht is een pluspunt
Goede kennis van het Engels en Frans, uitstekende kennis 
van het Nederlands
Uitstekende kennis van MS Office
Goede algemene bedrijfskennis (bv. kennis van beursgeno-
teerde bedrijven)
Excellente organisatorische vaardigheden, punctueel
Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, 
betrouwbaar en discreet
Team player met een sterke motivatie
Leergierig, stressbestendig

Aanbod
Voltijds contract van onbepaalde duur
Je krijgt een competitieve verloning naargelang 
je ervaring. Bovenop je maandelijkse wedde 
voorzien wij nog diverse extralegale voordelen
Startdatum: zo snel mogelijk
Mogelijkheid tot diverse opleidingen.
Je komt terecht in een dynamisch team op 
een aangename, moderne werkplek in een 
groene omgeving;


