
 

 
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen is ondernemend en ambitieus. Bovendien zijn we het grootste 
notariskantoor van Zuid-Nederland met in totaal 4 vestigingen in het gezellige Brabant, waarbij het sterk in 
ontwikkeling zijnde Tilburg vele interessante uitdagingen en verrassingen biedt (https://013straatjes.nl/). 
Wij combineren een laagdrempelige, persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring. Ruim 70 
professionals, waaronder 23 juristen, werken nauw samen om onze cliënten te voorzien van goede oplossingen 
en passend advies op alle notariële en fiscaal aanverwante rechtsgebieden. 
 
Werken bij Daamen de Kort van Tuijl Notarissen betekent betrokkenheid, kwaliteit en maatwerk. De mens 
achter de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen. We lopen graag voorop in de ontwikkeling van alle 
rechtsgebieden. Heb jij talent, teamspirit en ondernemerschap en wil je werken in een cultuur waar 
persoonlijke en professionele ontwikkeling voorop staat?  
 
We hebben mogelijkheden voor een 
 

Kandidaat-notaris  
 met de mogelijkheid om door te groeien tot toegevoegd-notaris

 
Ter aanvulling van ons team zijn we op zoek naar een collega met een helikopterview en bij voorkeur 
gespecialiseerd in een rechtsgebied ( ). Ambitie om dit specialisme, samen met ons, vastgoed en/of familierecht
verder te ontwikkelen en uit te bouwen hoort daar vanzelfsprekend bij. Verbreding van dit specialisme door 
het te combineren met een ander rechtsgebied binnen het notariaat, zien wij als toegevoegde waarde voor 
onze cliënten en organisatie. 
 
Jouw uitdaging is het op een geheel eigen en natuurlijke wijze winnen van het vertrouwen van cliënten en 
collega’s door je persoonlijke benadering en passende adviezen en deskundigheid, een echte professional. 
Ons gezamenlijke uitdaging is toewerken naar het maximaal benutten van jouw talenten. 
 
Jouw profiel 

 teamplayer, ondernemend en creatief; 

 klant- en resultaatgericht; 

 combineren van juridische inhoud met communicatieve slagkracht (mondeling & schriftelijk) in de 
Nederlandse en bij voorkeur ook de Engelse taal; 

 afgeronde opleiding notarieel recht en werkervaring in het notariaat; 

 afgeronde beroepsopleiding voor het notariaat (SBN) is helemaal ideaal; 

 voltijds of deeltijds dienstverband zijn bespreekbaar. 
 
Ons aanbod is een veelzijdige, uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid. In een enthousiast, 
gedreven team met een goede werksfeer. Uiteraard zijn er mogelijkheden om je verder te ontwikkelen tot 
bijvoorbeeld toegevoegd-notaris. Passende arbeidsvoorwaarden horen daar vanzelfsprekend bij. 
 
Ben jij die kandidaat, stuur een sollicitatiebrief met CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl 
 
Als je meer wilt weten, kom gerust eens praten of neem contact op met een van onze notarissen. 
Tel: (013) 549 49 49 of bezoek onze site: www.dktnotarissen.nl 
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