
We zijn op zoek naar senior versterking van ons competition & EU team. 

Heb je als advocaat reeds ervaring in het mededingingsrecht (minstens 4 jaar) en ben je 

benieuwd hoe je carrière er zou kunnen uitzien als je je aansluit bij een van de meest ervaren en 

aangeprezen competition & EU teams in Brussel? Stuur ons dan snel je CV door. We zien ernaar 

uit je snel te ontmoeten! 

KANTOOR

contrast is een nichekantoor dat topkwaliteit nastreeft in volgende praktijkgebieden: 

‘mededingingsrecht & EU’, ‘vennootschapsrecht & M&A, ‘commercieel recht’ en ‘conflict management’. 

Ons competition & EU team is een van de meest ervaren teams in Brussel. 

Het team wordt geleid door Filip Tuytschaever, Herlinde Burez en Sébastien Engelen. Het team 

behandelt daarbij alle domeinen van het mededingingsrecht: van vertikale overeenkomsten, misbruik 

van machtspositie, horizontale overeenkomsten en karteldossiers, staatssteun, compliance tot merger 

control. We adviseren zowel internationale als nationale (private en publieke) ondernemingen en 

overheden.  

We publiceren regelmatig in juridische tijdschriften en geven eveneens boeken uit, e.g. het boek ‘Vertical 

agreements in EU Competition Law (3rd edition) bij Oxford University Press (zie contrast publicaties). 

contrast is eveneens oprichter van contrast books & seminars dat juridische opleidingen organiseert 

en lanceerde recentelijk ook het Distribution Law Center met 26 gespecialiseerde kantoren in de EU.  

https://www.contrast-law.be/en/people/
https://www.contrast-law.be/en/practice/competition-eu-law/
https://www.contrast-law.be/en/knowledge/
https://contrast-seminars.be/
https://www.distributionlawcenter.com/


Chambers and Partners, The Legal 500, Global Competition Review en PLC Which Lawyer omschrijven 

ons team als ‘having an impressive record, an outstanding level of competition law expertise and an 

ability to handle the most diverse competition and EU law matters’. 

CONTRAST ZOEKT… 

een senior advocaat gespecialiseerd in ‘competition & EU law’ met minimum 4 jaar relevante ervaring 

(functie onmiddellijk beschikbaar).  

PROFIEL 

• Je beschikt over een Master in de rechten;

• Je hebt minstens 4 jaar ervaring in Belgisch en Europees mededingingsrecht;

• Uitstekende academische resultaten worden gewaardeerd;

• Buitenlandse ervaring en/of een LL.M. zijn een pluspunt;

• Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels en een goede

kennis van het Frans;

• Je bent een ondernemer en denkt graag mee met onze business en die van onze

cliënten;

• Je houdt van een proactieve aanpak en bent een goede communicator;

• Je werkt graag zelfstandig en bent ook een echte teamspeler.

ONS AANBOD 

• Een gevarieerde praktijk met interessante dossiers voor topcliënten;

• Een jong, ondernemend, dynamisch en gemotiveerd contrast team;

• Een individueel carrièretraject, inclusief aandacht voor het ontwikkelen van

managementskills, aansturen van junior/mid-level medewerkers en verzorgen van

eventuele secondments;

• Bijzondere aandacht voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling, waaronder diverse

opleidingsmodules (juridische seminaries, soft skills-opleidingsprogramma, inhouse

trainings, enz.), publicatieprojecten (zie contrast publicaties)  en presentaties (waaronder

seminaries bij contrast books & seminars en gastcolleges);

• Aantrekkelijke financiële voorwaarden.

DO YOU WANT TO JOIN US? 

Solliciteer dan via het online formulier op www.contrast-law.be/careers. Bij vragen kan je ons HR-team 

contacteren via joinus@contrast-law.be.  

https://www.contrast-law.be/en/knowledge/
http://www.contrast-law.be/careers
mailto:joinus@contrast-law.be



