
 

 
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen is ondernemend en ambitieus. We zijn het grootste notariskantoor van 
Zuid-Nederland met in totaal 4 vestigingen in het gezellige Brabant.  Wij combineren een laagdrempelige, 
persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring. Ruim 70 professionals, waaronder 20 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.  
 
Ter ondersteuning van onze vestiging in Udenhout zoeken wij een ervaren:  
 

Notarisklerk / notarieel medewerker PFR  
 
Wat ga je doen?  
Jouw uitdaging is het op professionele wijze ondersteunen van (kandidaat-/ toegevoegd) notarissen op het 
gebied van personen - en familierecht. Zelfstandig draag je zorg voor een juiste dossieropbouw en ben je 
procesbegeleider van de aan jouw toevertrouwde dossiers. De cliënt wordt tijdig geïnformeerd en je collega’s 
worden tijdig voor de gewenste deskundigheid ingeschakeld. Door je persoonlijke benadering, je 'afspraak is 
afspraak-mentaliteit' en lerend vermogen draag je bij aan onze dienstverlening en zorg je er mede voor dat die 
steeds beter wordt. Je onderhoudt zelfstandig contact met cliënten en derden. Je vindt het een uitdaging om 
met het team de gestelde doelen te realiseren en haalt hier energie uit.    
 

Jouw profiel 

 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur de Juridische Hogeschool en/of aanvullende notariële opleiding(en);  

 relevante werkervaring binnen het notariaat en kennis van personen- en familierecht; 

 klantgericht, dienstverlenend, nauwkeurig, stressbestendig en flexibel;  

 goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal, bij voorkeur ook de Engelse taal; 

 minimaal 30 uur per week beschikbaar. 
 
Ons aanbod is een veelzijdige, uitdagende functie bij een goedlopend notariskantoor in het mooie Udenhout. 
Er zijn volop mogelijkheden om je binnen onze organisatie te ontwikkelen, zowel specialistisch als allround. 
Naast een maandelijks PFR-lunchoverleg waarin we onderling kennis uitwisselen, zijn er volop mogelijkheden 
voor opleiding- en ontwikkeling. We hebben een hecht team met een goede werksfeer en concurrerende 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Ben jij onze nieuwe collega?   
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Marie-Claire Plasschaert of bezoek onze site: www.dktnotarissen.nl.  
 
 

 

https://dktnotarissen.nl/

