
  

Join the #xiorfamily! 
 

Xior Student Housing NV is de eerste en enige BE-REIT, gespecialiseerd in studentenhuisvesting in België 

en Nederland. Xior bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare 

studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen 

studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich onmiddellijk thuis 

voelt. Xior is sedert 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht en de aandelen zijn genoteerd op 

Euronext Brussels (XIOR), met een marktkapitalisatie van ca. 315 miljoen euro. Xior wist haar 

vastgoedportefeuille in twee jaar tijd uit te breiden van ca. 200 miljoen euro tot meer dan 540 miljoen 

euro (inclusief pipeline), goed voor meer dan 5.000 studentenkamers. Om deze groei te kunnen 

bestendigen zijn wij op zoek naar een nieuwe collega! 

Legal Counsel 

Voltijds 

Jobomschrijving  

Als Legal Counsel sta je mee in voor de uitbouw van het juridisch team en geef je ondersteuning voor de 

activiteiten van Xior in België en Nederland. In de uitoefening van je functie zal je rapporteren aan de 

Chief Investment Officer / Compliance Officer.  

Onze ideale collega voor deze functie…  

• heeft een master diploma in de Rechten en beschikt over 3 tot 5 jaar relevante ervaring als 

advocaat of anderszins in de vastgoed- en/of M&A-sector (gespecialiseerde 

(vastgoed)opleidingen zijn zeker een plus) 

• is vertrouwd met het begeleiden en uitvoeren van due diligence processen, M&A dossiers in de 

vastgoedsector, allerhande juridische vastgoedaspecten (milieu, bodem, vergunningen, 

zakenrecht, huurrecht, etc.), en heeft minstens een gezonde interesse in financiële en 

vennootschapswetgeving, eigen aan een beursgenoteerde GVV (capital markets, market abuse, 

aandeelhoudersaspecten, jaarverslagen, compliance, …) 

• is Nederlandstalig en heeft een zeer goede actieve kennis van het Engels en het Frans  

• beschikt over zeer goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  

• is een echte teamspeler met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid  

• is discreet en werkt proactief, gestructureerd, nauwkeurig en pragmatisch  

• kan snel schakelen tussen verschillende dossiers met respect voor deadlines 

• beschikt over een goed analytisch vermogen  

• kan vlot werken met MS Office®  

• en bovenal, is gedreven om in een boeiende functie met verantwoordelijkheid deel uit te maken 

van een dynamisch team in een beursgenoteerd bedrijf in volle expansie. 

Xior biedt je een marktconforme verloning aan en een motiverende en dynamische werkomgeving te 

Antwerpen, waarin je een persoonlijke en professionele groei kan doormaken.  

Kom jij de Xior-familie vervoegen? Stuur alvast je CV door naar info@xior.be. Meer informatie over onze 

activiteiten vind je op www.xior.be. 

https://www.xior.be/

