
Jurist 

AGSA 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) is een 

dochteronderneming van de stad Aalst en heeft tot doel het uitvoeren van het 

stedelijk beleid inzake stadsvernieuwing, -verfraaiing en -ontwikkelingsprojecten. 

Verder behoren onder meer ook het voeren van een stedelijk grond- en 

pandenbeleid, een duurzaam woonbeleid en het beheer van het stadspatrimonium 

tot haar bevoegdheid. 

 

Voor de verdere uitbouw van het gemeentebedrijf zijn we momenteel op zoek naar 

een (v/m/x): Jurist 

Jurist  

Functieomschrijving  
Jouw belangrijkste taken zijn: 

 het behandelen van contracten (opstellen, nakijken en opvolgen van 

contracten) zoals huurcontracten; 

 het evalueren van de juridische implicaties van alle commerciële 

transacties en projecten die worden uitgevoerd binnen het AGSA; 

 het ondersteunen en verlenen van juridisch advies betreffende de 

gemeentelijke eigendommen, (gesubsidieerde) projecten, stedenbouw, 

milieu, openbare werken, personeelszaken, gemeentelijke 

verzelfstandiging; 

 het verlenen van juridische ondersteuning bij de afhandeling van 

dossiers wat betreft overheidsopdrachten; 

 het begeleiden en opvolgen van extern juridisch advies in het kader 

van specifieke opdrachten. 

Profiel  
 je bent in het bezit van een master diploma in de rechten en kan een 

ervaring voorleggen van minimum 3 jaar 

 je kan een gedegen kennis aantonen van volgende disciplines: 

verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, publiekrecht, 

vastgoedrecht, wetgeving overheidsopdrachten; 

 je bent een gedreven en enthousiaste persoon die vlot communiceert 

en oog en oor heeft voor de noden en behoeften van zijn 

gesprekspartners; 



 je hebt zin voor detail maar weet te allen tijde het algemeen overzicht 

te bewaren; ook administratief sta je sterk en werk je punctueel; 

 je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. 

Aanbod  
Een boeiende, uitdagende functie met een belangrijke verantwoordelijkheid, een 

contract van onbepaalde duur, een marktconform salaris.  

Interesse?  
Je sollicitatiebrief en cv kan je sturen naar het Autonoom Gemeentebedrijf 

Stadsontwikkeling Aalst, t.a.v. Anne Van den Berghe, Hopmarkt 50, 9300 Aalst of 

anne.vandenberghe@agsa.aalst.be 

Uiterste inschrijvingsdatum: 3 mei 2021 
 


