
Legal Counsel
Commercieel



Legal Counsel Commercieel

MARKTLEIDER MET EEN
VOORBEELDFUNCTIE

JVH Gaming & Entertainment
(www.jvhgaming.com) is marktleider in
Nederland op het gebied van private casino’s.
Met meer dan 60 jaar ervaring, een
marktaandeel van ruim 30% en 86
vestigingen is JVH Gaming & Entertainment
(hierna: JVH gaming) de grootste aanbieder
van elektronische kansspelen in Nederland.

Het hoofdkantoor van JVH gaming is
gevestigd in het Service Center Den Bosch en
telt ongeveer 115 medewerkers. In totaal
werken ruim 1200 medewerkers bij JVH
gaming om gasten een plezierige ervaring te
bieden. Sinds 1958 is JVH gaming prominent
aanwezig in stadscentra en in combinatie met
andere leisure aanbieders zoals Van der Valk
hotels. In het begin onder de naam JVH, en
later met de formules Jack’s Casino, Flash
Casino en Flamingo Casino. Eind 2021 is aan
JOI gaming, dochterbedrijf van JVH gaming &
entertainment group, de vergunning verleend
voor het online casino van Jack’s Casino.
Onder de naam Jack’s Casino & Sports
kunnen gasten nu ook online genieten van
een ruim online spelaanbod.

JVH gaming is zich, gezien de leidende
marktpositie, bewust van de
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid die
het bedrijf heeft. De organisatie onderneemt
daarom verschillende initiatieven als het gaat
om veilig en verantwoord spelen. Gastvrijheid
en VIP-service zijn bij JVH gaming
onlosmakelijk verbonden met verantwoord
speelgedrag en veiligheid. In combinatie met
het ondernemerschap dat de hele organisatie
kenmerkt, zijn dat de pijlers van het succes.
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Waar ga je werken?

Zoals JVH gaming zijn gasten graag ontvangt
in de verschillende spelgelegenheden, zo
word je ook als medewerker op het
hoofdkantoor in Den Bosch ontvangen. Wie
het pand van JVH gaming betreedt ervaart
een warm en vriendelijk welkom. De
connectie met de gaming- en
entertainmentindustrie is snel gelegd. Overal
door het pand staan attributen die verwijzen
naar de historie én de producten en diensten
van JVH gaming. Centraal in het pand is de
technische dienst gesitueerd waarbij je
letterlijk een inkijk krijgt in het hart van de
spelmachines.
Bij een warm welkom hoort natuurlijk ook een
goede onboarding en kennismaking met de
organisatie. Deelnemen aan het ‘Your
welcome’-programma maakt daar onderdeel
van uit, net als een inwerktraject waarbij je in
een van de vestigingen op de vloer meewerkt.

Werken bij JVH gaming kenmerkt zich door
een open en informele omgang met elkaar. Er
is sprake van een ondernemende en open
werkcultuur binnen een platte
organisatiestructuur.

Onderlinge samenwerking wordt
gestimuleerd. Ondanks dat het werk soms ad
hoc en hectisch kan zijn, staat de deur van je
collega’s altijd open. En om de onderlinge
verbinding tussen de verschillende teams te
versterken wordt er elke dag gezamenlijk
geluncht en is er elke donderdag een borrel.
Het legal team heeft ook zijn eigen (gezellige)
activiteiten.

Wat ga je doen?

JVH gaming heeft de uitgesproken ambitie
om te groeien, in de breedste zin van het
woord. Omdat JVH gaming actief is in een
sterk gereguleerde markt, is de behoefte aan
(specialistische) juridische ondersteuning
groot. Een groot deel van de groeiambitie van
JVH gaming zit in het beheren en uitbreiden
van de 86 vestigingen in Nederland.

Het huidige team bestaat uit een Directeur
Legal & Business Development (Shirley
Groenendael), een Manager Legal &
Compliance (Vanessa Groenendijk-van
Leeuwen), een Regulatory Affairs Manager,
een Legal Counsel en een Juridisch
Administratief Medewerker.
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Als Legal Counsel Commercieel bij JVH
gaming heb je een diverse portefeuille aan
juridische taken.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

• Het opstellen, beoordelen en
uitonderhandelen van contracten;

• Het adviseren over (promotionele)
kansspelen en marketing;

• Het monitoren en adviseren over de
verschillende juridische risico’s vanuit elke
tak van de organisatie;

• Het onderhouden van contact met
verschillende interne en externe partijen;

• Ad-hoc vraagstukken vanuit de
vestigingen en van de afdelingen op het
Service Center.

Voor wie is dit interessant?

Jij hebt tenminste vijf jaar relevante
werkervaring opgedaan in een juridische rol.
Kennis van het privacy recht is een pré.
JVH gaming is een snelgroeiende organisatie.
Het is je ambitie om bij te dragen aan deze
groei waarbij je direct betrokken bent bij de
toekomstplannen.

Om succesvol te zijn in deze rol ben je een
zelfstarter, neem je initiatief en communiceer
je gemakkelijk, zowel in het Nederlands als in
het Engels, met je directe collega’s en externe
stakeholders. Je staat stevig in je schoenen en
je laat je niet afschrikken door de ad-hoc
vragen die langskomen. De medewerkers van
JVH gaming zijn ondernemend. Een goed
begrip voor de business en een commerciële
feeling helpen je om te slagen in deze rol.
Daarnaast ben je hands-on, proactief en
weet je van aanpakken. De vraagstukken
vragen naast vakinhoudelijke kennis om een
pragmatische en een nauwkeurige aanpak.
Je krijgt veel vrijheid om
verantwoordelijkheden naar je toe te trekken.
Daarnaast heb je de drive om zaken goed te
willen afronden en neem je geen genoegen
met minder.

Deze positie is bij uitstek interessant voor
iemand die een stap wil maken naar een
ondernemende en commerciële omgeving,
waar persoonlijke groei centraal staat.
Wanneer er een match is tussen jouw
potentieel, jouw ambities en de
mogelijkheden binnen de organisatie, dan
wordt er ruimte gemaakt voor een volgende
stap.
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Contact:
De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan DRB. Voor meer
informatie over de functie en JVH Gaming & Entertainment kun je contact opnemen
met Stephan Bamborough en Niels Huijgen. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail,
aan info@drbgroep.nl.
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