
 
 
 
 

Allround Bedrijfs- & Contract Jurist 
 
 

1. Doel van de functie 
 
Als bedrijfsjurist zorg je ervoor dat alle juridische zaken binnen Thomassen Energy op 
orde zijn en ondersteun en adviseer je het management en de raad van bestuur over 
(internationale-) contracten en juridische kwesties ten einde de belangen van 
Thomassen Energy te beschermen. 
 
2. Primaire verantwoordelijkheden 
 

• Adviseren over en opstellen en nauwkeurig beoordelen van regelingen en 
contracten, zowel nationaal als internationaal, het opstellen en onderhouden van 
model-contracten en algemene (inkoop)voorwaarden; als ook het opzetten van 
risk reviewprocedures waarbij je commerciele projecten juridisch en bedrijfsmatig 
beoordeelt. 

• Adviseren bij het implementeren van relevante wetgeving en jurisprudentie en 
fiscale en juridische complexe vraagstukken. 

• Zorgen dat je continue op de hoogte bent van veranderingen in (internationale-) 
wetgeving en deze nauwgezet volgt . Je volgt de wetgeving nauwgezet op en 
informeert het management en de verschillende afdelingen en organisatie 
onderdelen over ontwikkelingen in de wetgeving. 

• Adviseren over en het opstellen van Partnership contracten en business 
development gerelateerde overeenkomsten en contracten. 

• Het opzetten en beheren van de beveiliging van data, persoonsgegevens en 
toepassing en uitleg van de privacy wet- en regelgeving (AVG en GDPR) 

• Verantwoordelijk voor het superviseren, voorbereiden en actief volgen van de 
lopende juridische geschillen en bijbehorende procedures en neemt actie waar 
nodig.  

• Verantwoordelijk voor het beoordelen, voorbereiden en overleggen met externe 
juristen betreffende geschillen met externe partijen 

3. Specifieke taken 

Ondersteuning bieden bij nationale- en internationale contractonderhandelingen, waarbij 
reizen indien noodzakelijk van toepassing kan zijn. 
 

• Actieve ondersteuning bij alle contracten met betrekking tot de business 
• Alle zaken met betrekking tot management wijzigingen juridisch doorvoeren; 
• Fungeren als sparring-partner en het analyseren van complexe zaken ten einde 

de business praktisch verder te helpen. 
• Het beoordelen en vertalen van wettelijke vereisten op het gebied van 

Intellectueel eigendom 
• Adviseren en ondersteuning verlenen betreffende bedrijfsovernames en fusies 

(indien van toepassing). 

 



 
 

 

 

• verzorgen van kennisoverdracht en verhogen van ‘legal awareness’ binnen de 
organisatie middels (o.a.) het opzetten en onderhouden van de interne e-learning 
training modules. 

• Betrokken bij IP-bescherming inclusief octrooiaanvragen met ondersteuning van 
externe octrooideskundigen 

 
4. Competenties 
 

a. Opleiding 
- WO-/Masteropleiding Rechtsgeleerdheid (bij voorkeur specialisatie 

Ondernemingsrecht) 
- Specialisatie Internationaal contracteren is een pré 
- Internationale juridische opleiding, zoals in de VS of het VK, is een pluspunt 

 
b. Ervaring 
- 5 tot 10 jaar ervaring als bedrijfsjurist en/of contract jurist in vergelijkbare 

internationaal opererende organisatie of advocatenkantoor. 
- Ervaring met octrooien en/of ander intellectueel eigendom is een pluspunt. 
- Ervaring met het onderhandelen over complexe verkoopcontracten zoals lange 

termijn serviceovereenkomsten. 
- Aantoonbare ervaring met het opstellen, beoordelen en onderhandelen van 

contracten is een vereiste. 
- Ervaring in de energie sector is een plus (geen vereiste) 

 
c. Persoonlijke eigenschappen 
- Ruime kennis van het Ondernemingsrecht en contractrecht 
- Commercieel en pragmatisch 
- Excellente kennis van de Nederlandse- en Engelse taal (in woord en geschrift). 
- Vermogen om effectief om te gaan met klanten, inclusief senior management. 
- Vermogen om als teamlid te werken, projecttijdlijnen te behouden, meerdere 

juridische initiatieven te beheren en te prioriteren, en toezeggingen na te komen 
is een must. 

- Team speler 
- Zelf gemotiveerd 
- In staat zijn om effectief en helder juridisch advies te geven in een zakelijke 

omgeving. 
 
 
5. Plaats in de organisatie 
 
Als bedrijfsjurist rapporteer je hiërarchisch aan de CEO van Thomassen Energy. 
Functioneel rapporteer je aan de Director Legal van de TEN / PSM groep. 
 
 
 


