
                     

Senior Legal Counsel 
Sanoma Media Netherlands B.V. 

Locatie: Hoofddorp 
 
Sanoma Media Netherlands B.V. is het grootste mediabedrijf van Nederland met ruim 
70 tijdschriften, 114 websites, een ruim portfolio aan mobiele sites en apps en de tv 
zenders van SBS. Sanoma bereikt met alle media circa 90 % van de Nederlandse 
bevolking van 13 jaar en ouder (bron NOM-Stir). Sanoma geeft onder meer de 
tijdschriften Libelle, Margriet, LINDA., VT Wonen, Story, Autoweek en Donald Duck uit 
en exploiteert via Sanoma Digital websites als NU.nl, Startpagina.nl en Kieskeurig.nl. 
Daarnaast organiseert Sanoma grote publieksevenementen zoals de Libelle 
Zomerweek, de Margriet Winterfair en de Woonbeurs Amsterdam. 
 
Binnen de afdeling Juridische Zaken zoeken wij een  

 
Senior Legal Counsel 
full time dienstverband 

 
Tot de belangrijkste taakgebieden behoren het: 
 

• op praktische wijze adviseren en begeleiden van de print- en online business op 
het gebied van intellectueel eigendomsrecht, consumentenrecht en privacy; 

• opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van commerciële contracten, 
waaronder licentie-, samenwerkings-, barter-, IT overeenkomsten en algemene 
voorwaarden (Nederlandstalig en Engelstalig); 

• begeleiden en coördineren van gerechtelijke procedures samen met externe 
advocaten; 

• actief volgen en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van relevante 
wetgeving en jurisprudentie en deze kennis vertalen in korte adviezen voor de 
directie en de business.  

 
Profiel van de kandidaat 

 

o Breed inzetbare bedrijfsjurist met diepgaande kennis van het intellectueel 
eigendomsrecht en ruime expertise in het opstellen en beoordelen van 
commerciële contracten. Spreekt naast Nederlands ook goed Engels; 

o Ervaring met privacy recht en/of M&A is een pré; 
o 5 - 8 jaar werkervaring in de advocatuur of het bedrijfsleven; 
o Communicatief sterk, praktisch en probleemoplossend en in staat de print en online 

business te ondersteunen; 
o Werkt vanuit een positief kritische instelling; 
o Teamspeler, enthousiast en daadkrachtig persoon; 
o In staat zelfstandig te werken en beslissingen te nemen; 
 
Contactinformatie 

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met John Vogel, Director 
Juridische Zaken, op telefoonnummer 023 – 556 7668 of per e-mail op 
john.vogel@sanomamedia.nl. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gezonden aan: 
iris.schaafsma@sanomamedia.nl of per post naar Sanoma Media Netherlands B.V., 
Capellalaan 65, 2132 JL te Hoofddorp, t.a.v. Iris Schaafsma. Acquisitie naar aanleiding 
van de advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


