Associate Legal Consultant / Juridisch Adviseur
Salvius Legal B.V. - Zeist
32-40 uur
Salaris € 2.500,- / € 3.250,- bruto per maand obv fulltime

1. Algemene informatie
Organisatie: Salvius Legal BV
Functie: Associate Legal Consultant

Salvius Legal is een dynamische en groeiende organisatie gespecialiseerd in het bieden van
juridische ondersteuning en contractmanagement tbv medisch onderzoek op een
wereldwijde schaal. Dit jaar vieren wij ons 10 jarig bestaan als internationaal erkend
juridisch dienstverlener op het gebied van Clinical Trials. Ons team van proactieve en
enthousiaste juridische professionals biedt een dynamische, positieve en educatieve
werkomgeving. Naast de mogelijkheid tot professionele groei is er de waardering voor de
unieke talenten van elke medewerker in een respectvolle, open en internationale
werkcultuur. Wij zijn op zoek naar een toegewijde, oplossingsgerichte en creatieve junior
jurist voor de functie van Associate Legal Consultant bij voorkeur met ervaring in de
klinische industrie.

2. Verantwoordelijkheden en kerntaken
Juridische ondersteuning
•

Review/onderhandelen van diverse overeenkomsten met betrekking tot klinisch
onderzoek (b.v. CDA, CTA, sponsorovereenkomsten)

•

Bijdragen aan de implementatie en voortdurende verbetering van de templates,
processen en juridische informatiedatabase

•

Diepgaand onderzoek doen naar toepasselijke juridische onderwerpen
(GDPR, IE, juridische vertegenwoordiging)

Kennis en communicatie
•

Op de hoogte zijn van alle toepasselijke wet- en regelgeving op internationaal
gebied

•

Kennis / ervaring op het gebied van Clinical Trial is een pré

•

Communicatie met cliënten; Sponsors, Investigators, Sites, Vendors

3. Evaluatiecriteria
•

Bieden van uitstekende juridische ondersteuning

•

Kennis contractentrecht is een pré

•

Goed plannen en organiseren

•

Goed kunnen samenwerken in een internationale omgeving

•

Zelfstandige werkhouding

4. Functie eisen
•

Afgeronde WO opleiding Rechten / Master of Laws

•

1 a 2 jaar juridische werkervaring (bij voorkeur contractenrecht) is een pré

•

Uitstekende beheersing van het Engels in woord en geschrift; evt. andere taal is een
pré

•

Kennis van (internationaal) recht op het gebied van contractmanagement e/o
medisch onderzoek

•

Herken je jezelf in de volgende eigenschappen; klantgericht, resultaat- en
oplossingsgericht, flexibel, accuraat, uitstekende communicatieve vaardigheden
dan moet je zeker reageren!

5. Wat kun je verwachten wanneer je bij ons komt werken?
•

Opleiding/ training; coaching op maat

•

Marktconform salaris,13e maand, reiskostenvergoeding

•

Mogelijkheid tot thuiswerken / flexibele werktijden, laptop

•

Internationaal, jong en ambiteus team

•

Goed bereikbare en schitterende locatie nabij het Slot Zeist, mogelijkheid tot (gratis)
parkeren

•

Teamuitjes

Ben je geïnteresseerd dan zien we graag jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief graag
tegemoet. Deze kun je sturen naar HR@salviuslegal.com t.a.v. Marlijn Ott – HR Manager /
+31 610320631
www.SalviusLegal.com

