LEGAL, COMPLIANCE & RISK
COORDINATOR
(Deurganckdok)
Uw profiel








Je hebt een master in de rechten en kan bij voorkeur 3 tot 5 jaar
relevante ervaring voorleggen
Naast het juridische luik binnen de job heb je een grote interesse in
en/of affiniteit met verzekeringen, risk management en compliance
Je bent sterk analytisch ingesteld en resultaatgericht. Werken met
deadlines zijn een uitdaging voor jou
Je bent pragmatisch en beschikt over een gezonde dosis flexibiliteit, zin
voor initiatief en organisatietalent. Je bent bereid om mee na te denken
hoe de bedrijfsprocessen kunnen geoptimaliseerd worden
Je bent assertief maar beseft tevens het belang van een goede
communicatie en teamwerk
Ervaring in de maritieme sector is een pluspunt
Je bent Nederlandstalig en kan je vlot uitdrukken in het Frans en het
Engels, dit zowel gesproken als geschreven. Je beschikt over een
basiskennis Frans

Uw taken
Jouw rol binnen DP World omvat o.m. volgend taken:
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Het screenen van diverse contracten en het verlenen van advies aan de
diverse interne departementen zoals technische dienst, IT, HR, ..
Het verlenen van ad hoc juridisch advies alsmede van juridisch advies
inzake schadedossiers. Je springt indien nodig bij in de
dossierbehandeling
Je staat in voor het opvolgen van compliance in diverse domeinen zoals
oa GDPR, douane en audits
Je ondersteunt de afdeling in haar risk management taken
Je werkt mee aan de hernieuwing van verzekeringspolissen, controle en
opvolging van specifieke verzekeringsdossiers
Je vervult administratieve taken zoals het voeren van de Corporate
Housekeeping en het beheren van een state of the art knowledge
database
Je rapporteert aan de Manager Legal, Compliance & Risk

Wat wij bieden






Je komt terecht in een klein maar dynamisch team dat functioneert
binnen een informele en boeiende werkomgeving
Je werkt in een internationale groep die in de sector toonaangevend is
op vlak van innovatie en duurzaamheid
Opleidingsmogelijkheden
Work-life fit met mogelijkheid tot deels thuiswerken
Een marktconform salarispakket met extra legal voordelen en
fietslease plan

Belangstelling voor deze functie?
Stuur vandaag nog je sollicitatie met CV naar DP World Antwerp NV,
T.a.v. Marie-Anne Isebaert, Molenweg haven 1950 te 9130 Doel
e-mail: jobs.antw@dpworld.com of marieanne.isebaert@dpworld.be
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