
 

 

Technologiebedrijf TKH Group NV (‘TKH’) is gevestigd in Haaksbergen en is met haar bedrijven 
wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Europa, Noord-Amerika en Azië. Over 2020 behaalde 
TKH met 5.583 medewerkers een omzet van € 1,3 miljard. De aandelen TKH zijn genoteerd aan de 
effectenbeurs van Euronext Amsterdam. TKH streeft naar sterke marktposities, gebaseerd op 
hoofdzakelijk eigen hoogwaardige technologieën en dienstverlening met een uitgebreide regionale en 
internationale spreiding. Korte communicatielijnen, gedelegeerde bevoegdheden en 
ondernemerschap zijn kenmerkend voor onze organisatie.  

 
Vanwege uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een  

Legal Counsel (1 fte) 
 
In deze functie rapporteer je aan de Corporate legal manager en ben je verantwoordelijk voor de 
begeleiding en uitvoering van diverse bedrijfsjuridische trajecten voor TKH Group en onze 
dochterondernemingen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Je houdt je daarbij onder andere 
bezig met het opstellen en beoordelen van diverse contracten, algemene voorwaarden en 
bedrijfsjuridische procedures. Na een inwerkperiode ben je rechtstreeks aanspreekpunt voor de 
business en behandel je jouw eigen dossiers, waarbij je met name zult worden ingezet bij de 
begeleiding van complexe sales- en tendertrajecten.  
 
 Jouw profiel 

• Je bent toe aan een tweede/derde stap en beschikt over tenminste 5 jaar relevante 
werkervaring op bedrijfsjuridisch vlak, binnen een internationaal georiënteerde organisatie; 

• Je bent het bezit van een afgeronde Master studie, met specialisatie in privaat- en/of 
ondernemingsrecht;  

• Je bent een resultaatgerichte, stevige en overtuigende gesprekspartner met uitmuntende 
communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, in het Nederlands als Engels; 

• Je hebt een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn, bent representatief en beschikt over een 
dienstverlenende instelling;  

• Je werkt zorgvuldig, bent vasthoudend en analytisch en komt tot afgewogen en concreet 
toepasbare adviezen; 

• Je staat stevig in je schoenen, hebt een flexibele instelling ten aanzien van werktijden en 
bent in staat om met de juiste focus verschillende activiteiten naast elkaar uit te voeren. 

 
Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
 
Wat kun je verwachten? 
Een passend salaris (afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties) met prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Verder biedt TKH je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder 
meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Haaksbergen. 
 
Geïnteresseerd?  
Stuur jouw CV en motivatie naar vacature@tkhgroup.com. 
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