
 

 

 

 

 

Vacature Business Development & Marketing Officer 

  

Ons kantoor  

ASTREA is een groeiend onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in Antwerpen 

en Brussel met een brede internationale praktijk. Met meer dan 45 advocaten, 

waaronder 12 vennoten, verlenen wij juridische diensten inzake 

ondernemingsrecht aan Belgische en internationale bedrijven. Wij zijn 

gespecialiseerd in alle belangrijke domeinen van het handelsrecht, 

vennootschapsrecht, publiek recht en arbeidsrecht en meer bepaald in 

geschillenbeslechting & ADR, fusies & overnames, distributie-, vastgoed-, 

administratief & milieurecht, alsook in insolventie-, bancair & financieel recht, 

fiscaal recht, intellectuele eigendom, ICT, gegevensbescherming en privacy, 

mediarecht, kansspelrecht, transport & logistiek, beslagzaken en 

verzekeringsrecht.  

Meer informatie over ASTREA is te vinden op www.astrealaw.be.  

 

Wij zoeken  

Een Business Development & Marketing Officer met minimaal 5 jaar ervaring. 

De Business Development & Marketing Officer is verantwoordelijk voor advies en 

ondersteuning aan de partners en senior medewerkers op het gebied van business 

development. Daarnaast valt ook alle marketing & communicatie van het kantoor 

als geheel onder uw verantwoordelijkheid. 

In deze op zichzelf staande functie die nog verder zal moeten worden 

vormgegeven, zal veel worden samengewerkt met de partners van de verschillende 

departementen alsmede met de operations manager. Daarnaast maakt u deel uit 

van zowel het Dagelijks Bestuur als het Marketing Committee.  

De werkzaamheden zijn heel divers en bestaan onder andere uit: 

- het indienen en opstellen van submissions voor verschillende legal directories 

voor alle departementen van kantoor (waaronder bijvoorbeeld Chambers, 

Legal 500, IFLR);  

- ondersteunen bij andere business development initiatieven en het bijhouden 

van de database; 

- het ondersteunen bij en het opstellen van pitches en presentaties; 

- adviseren over en uitvoeren van sponsor- en marketingactiviteiten; 

 

 



 

 

                                                                                                                                                  

 

- adviseren over en organiseren van verschillende evenementen, webinars en seminars; 

- het beheren en up to date houden van de website alsmede de LinkedIn pagina van 

kantoor en het posten van content (inclusief het maken van grafische afbeeldingen via 

Canva); 

- overige marketing & communicatie werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld het 

vernieuwen en updaten van brochures en ander marketing- en communicatiemateriaal 

en het oppakken en uitdenken van nieuwe initiatieven. 

 

Uw profiel  

De succesvolle kandidaat dient:  

- te beschikken over een hogere opleiding en relevante ervaring te hebben op het gebied 

van business development, marketing en communicatie bij voorkeur in de juridische 

sector;  

- zich thuis te voelen in een professionele zakelijke (juridische) omgeving en een stevige, 

pro-actieve persoonlijkheid te hebben met veel doorzettingsvermogen; 

- vertrouwd te zijn met de dynamiek en besluitvorming binnen een professional services 

firm/partnerorganisatie; 

- zelfstandig te kunnen werken onder tijdsdruk (deadlines), goed kunnen organiseren en 

structuur kunnen aanbrengen; 

- uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, 

eventueel aangevuld met Frans en/of Duits. 

Ons aanbod  

Wij bieden:  

- een kantoor met een omvang die toelaat een professionele werkwijze te combineren 

met een aangename en collegiale werksfeer;  

- een opportuniteit om mee te werken aan de ontwikkeling van een snelgroeiend en 

gerenommeerd kantoor met vermeldingen in internationale rankings als Legal 500 en 

Chambers;  

- een competitief vergoedingspakket in overeenstemming met uw kwalificaties, ervaring 

en vaardigheden.  

 

Geïnteresseerde kandidaten dienen hun motivatiebrief en cv door te sturen naar 

Mevr. Rosita Moerkens via e-mail rmo@astrealaw.be. 

 

Alle sollicitaties zullen strikt confidentieel behandeld worden. 
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