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 75
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.
Voor onze vastgoed sectie in kantoor EnTrada te Tilburg zijn wij op zoek naar een gedreven

Kandidaat-notaris onroerend goed
Binnen onze vastgoedpraktijk hebben we veel expertise op het gebied van projectontwikkeling en particulier
en zakelijk onroerend goed. Wij hebben een grote adviespraktijk waarin op hoog niveau wordt geadviseerd.
Het team houdt zich bezig met het gehele traject, van overeenkomst tot akte. Het cliëntenbestand bestaat
onder meer uit beleggers, projectontwikkelaars, banken en (semi)- overheids- en zorginstellingen.
Wat ga je doen?
- Het voorbereiden van akten en andere juridische stukken;
- Het onderhouden van contact met cliënten, tussenpersonen en makelaars;
- Het behandelen van diverse vastgoeddosiers;
- Het doen van jurisprudentie en (literatuur) onderzoek;
- Waarneming van de notaris indien nodig.
Afhankelijk van je ervaring en interesse is er de mogelijkheid om je ook te verdiepen en/of te verbreden in
personen- en familierecht en/of ondernemingsrecht. Wij bieden volop opleidingsmogelijkheden zodat je
beschikt over de juiste kennis om goed je werk te kunnen doen. Ook stimuleren we nevenwerkzaamheden
zoals bijvoorbeeld het geven van cursussen, lezingen, deelnemen aan het social media/ LEAN team. Voor een
goed idee is bij ons altijd ruimte!
Wie ben jij?
Je wil graag werken op een groter kantoor met gedreven specialisten en herkent jezelf in het volgende:
- Afgeronde opleiding notarieel recht en bij voorkeur de beroepsopleiding afgerond;
- Ondernemend, snelle denker en doener, creatief, enthousiast;
- Klant- en resultaatgericht;
- Uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
- Je fulltime of parttime beschikbaar bent (30+ uur is bespreekbaar)
Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden je een mooie werkplek aan die van alle gemakken is voorzien op de 13e verdieping van het
prominente kantoorgebouw EnTrada. Vanuit ons kantoor heb je een prachtig uitzicht over Tilburg en
omgeving. Naast goede arbeidsvoorwaarden onderscheiden we ons door uitstekende opleiding- en
ontwikkelmogelijkheden. Ook behoort een flexibel rooster en/ of thuis werken tot de mogelijkheden.
Zijn wij op zoek naar jou?
We leren jou heel graag kennen. Stuur je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marie-Claire Plasschaert via het nummer Tel: (013) 549 49
49 of bezoek onze site: www.dktnotarissen.nl.

