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 de regio Tilburg. Deze regio biedt vele
interessante uitdagingen en verrassingen (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. 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 en voldoe je aan het
profiel? Dan kijken we uit naar een nadere kennismaking.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Kandidaat-notaris ondernemingsrecht
Binnen onze sectie ondernemingsrecht adviseer je cliënten op vele gebieden van het ondernemingsrecht. Zo
adviseer je starters, begeleidt je overnames en herstructureringen, en stel je aandeelhoudersovereenkomsten
op. Voor ons is het rechtstreekse contact met de ondernemer erg belangrijk. Je grootste uitdaging is daarbij om
de ondernemer gedurende het gehele traject goed te begeleiden en met hem of haar mee te denken. In nauwe
samenwerking met onze andere secties heb je de mogelijkheid om de ondernemer op alle notariële
rechtsgebieden maatwerk te bieden. Onze cliënten bestaan voornamelijk uit regionale MKB bedrijven maar
ook onze internationale praktijk is groeiende.
Afhankelijk van je werkervaring doe je dit geheel zelfstandig dan wel onder begeleiding van een ervaren
(kandidaat-) notaris, binnen een enthousiast en ambitieus team.
Jouw profiel
 een afgeronde studie notarieel recht;
 je volgt de beroepsopleiding notariaat (SBN), wilt deze volgen of hebt deze afgerond;
 werkervaring als kandidaat-notaris bij voorkeur op het gebied van ondernemingsrecht;
 teamplayer, ondernemend, analytisch, flexibel, stressbestendig en creatief;
 klant- en resultaatgericht;
 combineren van juridische inhoud met communicatieve slagkracht in de Nederlandse en bij voorkeur ook
de Engelse taal;
 voltijds of deeltijds dienstverband.
Ons aanbod is een werkplek in een professioneel team met een collegiale werksfeer. Binnen onze organisatie
zijn er afhankelijk van je interesse en werkervaring volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen,
bijvoorbeeld door de directe begeleiding "on the job" en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en/of
specialisatie opleidingen. Passende arbeidsvoorwaarden horen daar vanzelfsprekend bij.
Wil jij ons team versterken? Stuur een sollicitatiebrief met CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. Bezoek onze
website voor meer informatie, www.dktnotarissen.nl of neem contact op met Marie-Claire Plasschaert, tel:
(013) 549 49 49.

