VACATURE
(Para) Juridisch Adviseur
Cergentis, een snelgroeiend biotech bedrijf gericht op genetische analyses, heeft de gepatenteerde
Targeted Locus Amplification (TLA) technologie ontwikkeld. TLA is een veel gepubliceerde Next
Generation Sequencing (NGS) technologie die unieke voordelen biedt in de implementatie van
precision medicine en geavanceerde genetic engineering.
Op dit moment zijn wij op zoek naar een (Para) Juridisch Adviseur (20 - 24 uur)
Als juridisch adviseur binnen Cergentis ben jij hét aanspreekpunt voor uiteenlopende juridische
vraagstukken. Gelet op de groei van de organisatie wordt je vakkennis met name gevraagd bij het
aangaan van contracten met internationale afnemers. Je begeleidt onze salesmanagers bij de
onderhandelingen. Ook ben je betrokken bij verschillende projecten in de uitbreiding van de
organisatie zoals overnames. Daarnaast ben je bekend te werken in de driehoek AVA-Bestuur-RvC
waar je expertise vrijwel dagelijks voor wordt gevraagd. Je rapporteert aan de CFO.
WERKZAAMHEDEN
• Opstellen, beoordelen/controleren van verkoopcontracten, licentieovereenkomsten en overige
juridische documenten
• Inbrengen van voorstellen tot wijziging van condities
• Juridische ondersteuning bij onderhandelingen met internationale afnemers
• Beoordelen en adviseren over betalingszekerheden
• Adviseren in projectteam bij overnames rondom de juridische documentatie
• Geven van advies over inrichting en beheer van de organisatiestructuur
• Beheren en aanpassen van de statuten en algemene voorwaarden van de onderneming
• Voorbereiden AVA en adviseren
• Geven van voorlichting over nieuwe en/of aangepaste wetgeving
• Aanspreekpunt voor externe (juridisch) adviseurs
FUNCTIE EISEN
• Een (bijna) afgeronde academische opleiding Nederlands Recht (Ondernemingsrecht)
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur
• Inhoudelijke kennis van contractenrecht, ondernemingsrecht, IP en internationaal privaatrecht
• Kennis van privacy is een pre
• Gevoel voor commercie, een uitstekend vermogen tot samenwerken en een enthousiaste
persoonlijkheid
• Overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit
• Pragmatisch en oplossingsgericht ingesteld
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Goede communicatieve vaardigheden (adviseren, onderhandelen)
AANBOD
Werken bij Cergentis betekent werken in een internationale en bruisende omgeving. We zijn een jong,
dynamisch team van getalenteerde mensen vanuit de hele wereld. Onze cultuur is informeel – waar
hard werken en team spirit cruciaal zijn. We bieden een boeiende en flexibele baan aan in een
snelgroeiend bedrijf, met genoeg ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
INTERESSE?
Je kunt je sollicitatie met motivatiebrief richten aan vacancies@cergentis.com (t.a.v. de heer M.
Dijkstra) of neem contact met ons op via hetzelfde email adres voor meer informatie.
AQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD
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