Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. 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. Met 75
professionals, waaronder ongeveer 25 juristen, werken we 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 B.V. 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.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Notarieel medewerker
Personen - en familierecht
Je gaat werken op onze vestiging Tilburg in het team personen- en familierecht. Na je inwerktraject draag je
zelfstandig zorg voor een juiste dossieropbouw en ben je procesbegeleider van de aan jou toevertrouwde
dossiers. Je stelt notariële akten en andere documenten op. Je werkt hierin nauw samen met de
eindverantwoordelijke (kandidaat-)notarissen. Door je persoonlijke benadering, je 'afspraak is afspraak'mentaliteit en communicatieve vaardigheden draag je eraan bij dat de cliënten blij zijn met onze dienstverlening.
Je werkt nauw samen met collega's binnen je team, maar ook met de collega's van onze andere vestigingen en/of
secties.
Jij bent de ideale kandidaat als:
- je een relevante afgeronde hbo-opleiding hebt, bij voorkeur van de Juridische Hogeschool of je hebt een
afgeronde mbo-opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
- je affiniteit hebt met en/of gespecialiseerd bent in personen- en familierecht;
- je nauwkeurig, klant- en resultaatgericht bent en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
- je 30 tot 37,5 uur per week beschikbaar bent.
Waarom jij bij DKT Notarissen wil werken?
Je gaat werken in een gemotiveerd team waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling voorop staat. Je kan
altijd een beroep doen op je collega's, waardoor je veel kan leren en je op hoog niveau kan adviseren. Op kantoor
heerst een vriendschappelijke sfeer en organiseren we regelmatig borrels en bedrijfsuitjes. Je krijgt een fijne
werkplek met goede arbeidsvoorwaarden. Onze vestiging Tilburg is zeer goed bereikbaar en gelegen aan de A58
(Ellen Pankhurststraat 1).
Ben jij die kandidaat?
Solliciteer bij ons en stuur je CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met
je op. Bij vragen mag je contact opnemen met Marie-Claire Plasschaert via het telefoonnummer 013-5494949 of
bezoek onze website: www.dktnotarissen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

