
 

 

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 binnen de sectie personen- en familierecht in Tilburg Entrada mogelijkheden voor een 

 

Paralegal / jurist  
 

Jouw uitdaging is het geheel zelfstandig zorgdragen voor een juiste afhandeling van een nalatenschap. Je werkt 

daarbij samen met (kandidaat-) notarissen en juristen. De werkzaamheden betreffen onder meer de afgifte van 

verklaringen van erfrecht, het verzorgen van aangifte erfbelasting en het volledig afwikkelen van 

nalatenschappen (zowel als executeur als vereffenaar). Je hebt daarbij onder andere veel contact met cliënten, 

banken, rechtbanken en de belastingdienst. Je wordt één van de gezichten van onze organisatie! 

 

Boedelwerkzaamheden vormen de basis. De samenwerking met de sectie personen- en familierecht zorgt voor 

een verbreding van je kennis. De organisatie heeft van oudsher een grote boedelpraktijk en blijft groeien. De 

zaken variëren van relatief standaard tot complex. We zijn op zoek naar iemand die met enthousiasme en 

ambitie, net zoals je toekomstige collega's, hier verdere invulling aan gaat geven. 

Wij hebben een hecht team en met veel plezier werken we met elkaar samen. 

 

Jouw profiel 

 klant- en resultaatgericht; 

 initiatief en oplossingsgericht; 

 nauwkeurige en flexibele houding; 

 goede mondelinge en schriftelijke communicatie van de Nederlandse en Engelse taal; 

 HBO/ WO relevante opleiding/cursussen; 

 minimaal 30 uur per week beschikbaar; 

 werkervaring in het notariaat en kennis van personen- en familierecht zijn een pré; 

 

Ons aanbod is een veelzijdige, uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid. In een enthousiast, 

gedreven team met een goede werksfeer. De mens achter de cliënt is ons uitgangspunt in onze dienstverlening, 

maar zo is ook de mens achter de medewerker het uitgangspunt in ons personeelsbeleid. Onze veelzijdige 

organisatie biedt jou volop mogelijkheden om je persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen. Passende 

arbeidsvoorwaarden horen daar vanzelfsprekend bij. 

 

Ben jij die kandidaat, stuur een sollicitatiebrief met CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. 

 

Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met Desirée Laureij (notaris) of Lonneke Laro-Coomans (jurist). 

Tel: (013) 549 49 49 of bezoek onze site: www.dktnotarissen.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

https://013straatjes.nl/
http://www.dktnotarissen.nl/

