
 

 

 

 

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen is een ondernemend en ambitieus notariskantoor. Bovendien zijn we het 

grootste notariskantoor van Zuid-Nederland met in totaal 4 vestigingen in de regio Tilburg. Wij combineren een 

laagdrempelige, persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring. Ruim 70 professionals, 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.  

 

Ter vervanging hebben we ruimte voor een  

 

Ad i istratief Medewerker   
Het betreft een parttime functie voor 16 uur per week vanuit onze vestiging in Tilburg   

De afdeling administratie bestaat uit 3 medewerkers die samen de gehele financiële administratie verzorgen 

voor  onze vestigingen. Het is van groot belang dat de financiële administratie op orde is omdat dit de basis 

vormt voor al onze werkprocessen. Ondersteunende administratieve werkzaamheden zijn de basis voor deze 

functie.  

 

Daarbij heb je de volgende taken:  

 verwerken betalingsverkeer;  

 bewaring en liquiditeit debiteuren-/crediteurenbeheer; 

 verwerken en archiveren boekingsdocumenten; 

 mede beheer derdenrekening;  

 controle grootboek; 

 uitvoeren interne controles;  

 en alle voorkomende administratieve werkzaamheden. 

 
Jouw profiel 

 een afgeronde MBO/ HBO opleiding;  

 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;  

 goede communicatieve eigenschappen; 

 goede beheersing van de Nederlandse taal; 

 accuraat, open, zelfstandig, georganiseerd en flexibel; 

 kennis van Excel; 

 kennis van AFAS is een pré; 

 4 ochtenden per week beschikbaar, bereidheid om af en toe extra te werken.  

 

Ons aanbod is een veelzijdige, uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid. 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. Passende arbeidsvoorwaarden horen daar vanzelfsprekend bij. Het 

betreft een tijdelijke functie waarbij er wellicht mogelijkheden zijn voor verlenging.   

 

Procedure: naast de gebruikelijke sollicitatiegesprekken maakt het aanvragen van een VOG onderdeel uit van 

onze sollicitatieprocedure.  

 

Ben jij die kandidaat? stuur een sollicitatiebrief met CV voor 12 oktober naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. 

 

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