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VACATURE COMMERCIEEL JURIST / ANALIST 
Heb jij ervaring in het uitzoeken van juridische vraagstukken omtrent zakelijke vastgoed financieringen? 
Heb je ambitie om je verder te ontwikkelen in de commerciële wereld van vastgoed? Ben je gedreven, 
analytisch en ondernemend? Kan jij je hoofd koel houden wanneer er kritische vragen over data, 
analyses en juridische vraagstukken gesteld worden? Pak dan deze kans en solliciteer naar de functie 
van commercieel jurist bij Adelaer.  
 

Wie is Adelaer? 
Adelaer Financial Architects is een high-end financierings- en bemiddelingsboutique die opvalt door 
haar creatieve inbreng bij financieringsoplossingen. Hierbij valt te denken aan het (doen) opzetten van 
beleggingsstructuren en entiteiten, het adviseren, bemiddelen en begeleiden inzake het tot stand 
brengen van financieringen en kredieten ten behoeve van bedrijfsmatig onroerend goed en het 
bemiddelen, adviseren en analyseren van portefeuilles. Met het brede, internationale netwerk van 
beleggers, banken en ontwikkelaars realiseert Adelaer transacties in gebieds- en vastgoedontwikkeling.  
 
   

Wat ga je doen? 
Wanneer je je bij Adelaer aansluit, kom je te werken in een dynamisch team met adviseurs en interne 
analisten. Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van juridische vraagstukken die naar voren 
komen bij klanten en pro-actief juridische zaken in de organisatie op te pakken en uit te werken. 
Daarnaast help je de adviseurs om de juiste weg te volgen naar de perfecte financieringsoplossingen.  
Je bent onder andere verantwoordelijk voor: 
 

• Ondersteunen en uitwerken van juridische vraagstukken betreffende: 
o LMA  
o Documentatie t.b.v. buitenlandse providers  
o Due diligence en Compliance 
o Contracting  

 

• Ondersteunen en verzorgen, coördineren en bewaken van de analytische uitdagingen:  
o Uitwerken kredietvoorstellen;  
o Beoordelen onroerend goed en financiële kwaliteit en marktpositie van relatie;  
o Een pro-actief beheer van de toegewezen klantenportefeuille  

 
Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om de rol naar eigen 
had te zetten; 

• Een baan met veel ontwikkelmogelijkheden binnen een energieke en informele werksfeer; 

• Enthousiaste en gemotiveerde collega’s met veel ambities; 
• Vrijdagmiddagborrel en andere leuke activiteiten. 

 

Wat vragen we van jou? 
• Je hebt een afgeronde juridische opleiding, bij voorkeur aangevuld met relevante 

werkervaring in de financieringsbranche en/of financiering ervaring;  

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in hetzelfde vakgebied (juridisch); 

• Je beschikt over een uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht; 

• Kennis en ervaring met de geldende regelgeving; 

• Je bent een bedreven communicator, zowel in woord als geschrift;  

• Je bent een teamspeler, slagvaardig en stelt de juiste prioriteiten;  

• Je bent vaardig in het gebruik van MS-Office; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel in woord als 
geschrift. 
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Enthousiast over deze functie? 
Ben jij commercieel jurist die wij zoeken? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Heb je 
vragen over de functie? Neem dan contact op met Clementine van Staveren (088 1300 400). Jouw 
sollicitatiebrief met CV kun je per e-mail sturen naar: clementine.van.staveren@adelaer.nl 
 

Standplaats vacature 
Hoofdkantoor Adelaer 
Vughterweg 47 N 
5211 CK  ’S-HERTOGENBOSCH 
 

Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld. 
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