
 

 
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 het gezellige Brabant. 
 
Wij combineren een laagdrempelige, persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring. Ruim 75 
professionals, waaronder 25 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? 
 
Voor onze vestigingen in Tilburg en Gilze-Rijen zijn wij op zoek naar:  
 

Werkstudenten 
(1 dag per week & mogelijk voltijds gedurende vakantieperioden) 
 
Jouw werkzaamheden zijn zeer afwisselend met het behandelen van e-mails, telefoonverkeer en 
administratieve werkzaamheden. Je beantwoordt vragen en/of zorgt ervoor dat een collega de vraag 
beantwoordt. Je werkt nauwkeurig, kunt gemakkelijk schakelen en weet van aanpakken. Aan de balie ben je 
eveneens het gezicht en de stem van onze organisatie!  
 
Jouw uitdaging is het hartelijk en professioneel te woord staan en gastvrij ontvangen van cliënten en relaties. 
Waarbij administratieve werkzaamheden kunnen bestaan uit agendabeheer, postverwerking en het aanmaken, 
completeren, registreren, sluiten en archiveren van cliëntdossiers en het daarbij behorende verzamelen en 
invoeren van benodigde gegevens.  
 
Jouw profiel 
• klant- en oplossingsgericht; 
• enthousiast en representatief uiterlijk; 
• goede mondelinge en schriftelijke communicatie van de Nederlandse taal; 
• minimaal 1 dag per week beschikbaar; 
• bezig met een relevante opleiding (HBO of WO rechten); 
• werkervaring binnen de zakelijke dienstverlening is een pré; 
• ervaring met Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en PowerPoint). 
 
Ons aanbod is een kijkje in de keuken van het grootste notariskantoor van Zuid-Nederland. Een inhoudelijke en 
zelfstandige functie in een omgeving waar service en teamwork het verschil maakt. De kans om theorie in de 
praktijk te brengen én bij te verdienen naast je studie.  
 
Ben jij die kandidaat? Stuur dan je CV ter attentie van Marie-Claire Plasschaert (P&O) naar 
sollicitatie@dktnotarissen.nl. 
 
 

 
 


