JUNIOR LEGAL COUNSEL

AFC Ajax is de meest succesvolle voetbalclub van Nederland en heeft de ambitie om zowel in
Nederland als in Europa tot de top van het professionele voetbal te behoren. Waarbij we talent
inspireren, opleiden en ontwikkelen om de legends van de toekomst te worden. Werken bij Ajax
betekent werken in een dynamiek die hoort bij een organisatie die altijd vol in de schijnwerpers staat
en waarbij elke week met beleving wordt toegeleefd naar de wedstrijd. Als grootste club van Nederland
gaan we altijd voor het beste.

Wie zoeken wij?
Ter uitbreiding van de afdeling Juridische Zaken zoeken wij een Junior Legal Counsel die aantoonbare
affiniteit heeft met en ervaring heeft op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, sportsponsoring,
licentiecontracten en Esports.
Hoofdactiviteit
De Junior Legal Counsel werkt voor de commerciële afdelingen (waaronder nationale en internationale
partnerships, merchandising, marketing, business relations ) en houdt zich met name bezig met het
opstellen en beoordelen van contracten met partners, het voeren van juridische correspondentie, het
voeren van commerciële besprekingen en het verlenen van overige juridische bijstand. Er is een nauwe
samenwerking met veel collega’s binnen Ajax en het werk is interessant en divers.
Wat neem jij mee?
Afgeronde rechtenstudie en 3-4 jaar ervaring en affiniteit met intellectueel eigendomsrecht, dataprivacy,
sportsponsoring, licentiecontracten, bij voorkeur opgedaan binnen de advocatuur.
Sociaal vaardig en instaat om goed te kunnen communiceren en samenwerken met de verschillende
(commerciële) afdelingen
Oog voor commercie
Uiteraard werk je nauwkeurig en ben je integer
Een frisse blik, met lef om conventies te doorbreken
Gewend aan deadlines
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Flexibiliteit in werktijden en werkdagen
Goede dosis humor en relativeringsvermogen
Wat hebben wij te bieden?
Een unieke fulltime baan in de Johan Cruijff ArenA! Werken in een sportieve en inspirerende
omgeving waar iedere dag anders is met een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie wordt er een jaarcontract gegeven met uiteraard uitzicht op
verlenging.
Heb je interesse?
Ben je enthousiast gemaakt voor deze functie en voldoe je aan het gevraagde profiel, dan zien wij jouw cv
en motivatiebrief graag tegemoet. Je kan jouw sollicitatie vóór vrijdag 7 augustus sturen naar
werving@ajax.nl.

