Groei jij met ons mee?
AKTIE Notarissen Midden-Brabant is een ondernemend en ambitieus notariskantoor gevestigd in Tilburg. Ons
kantoor is één van de 9 zelfstandig, opererende kantoren van de succesvolle AKTIE Notarissen formule. Naast
ons kantoor zijn er ook vestigingen in Eindhoven, Veldhoven, Helmond, Arnhem, Nijmegen, Echt, Vlissingen en
Leiden.
Opgericht in 2018 met als doelstelling het laagdrempelig leveren van notariële diensten voor zeer voordelige
tarieven. Onze snelgroeiende vestiging biedt het beste van twee werelden. Een klein, hecht team met veel
zelfstandigheid en de mogelijkheid om écht het verschil te maken. Plus de ondersteuning vanuit DKT Notarissen,
waaraan wij verbonden zijn.
Ons kantoor groeit als kool en dus zijn wij ter uitbreiding van ons team op zoek naar een ervaren

Kandidaat-notaris / notarisklerk registergoed
Jouw uitdaging is om vanuit je inhoudelijke expertise en ervaring te zorgen voor de kwaliteit en continuïteit van
de dienstverlening van deze vestiging. Uiteraard in samenwerking met de notaris maar in grote mate van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit vraagt zoals gezegd ruime relevante ervaring, maar ook een
ondernemende enthousiasmerende persoonlijkheid. Dat is nogal wat, maar als je dit in huis hebt dan is dit een
plek waar je ook echt helemaal tot je recht kunt komen!
Jouw profiel
• teamplayer, toegankelijk voor collega's en cliënten, ondernemend;
• klant- en resultaatgericht;
• combineren van juridische inhoud met communicatieve slagkracht (mondeling & schriftelijk) in de
Nederlandse taal;
• afgeronde opleiding notarieel recht en de beroepsopleiding voor het notariaat
of HBO werk- en denkniveau aangevuld met de 4-jarige klerkopleiding en 10 jaar werkervaring in het
notariaat;
• voltijds of deeltijds dienstverband zijn bespreekbaar.
Ons aanbod is een veelzijdige, uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid, in een enthousiast,
gedreven team met een goede werksfeer. Uiteraard zijn er mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Passende
arbeidsvoorwaarden horen daar vanzelfsprekend bij.
Procedure: naast de gebruikelijke sollicitatiegesprekken maken het inwinnen van referenties en het aanvragen
van een VOG onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.
Ben jij onze nieuwe kandidaat-notaris of notarisklerk? Stuur een sollicitatiebrief met CV naar
witvoet@mb.aktienotarissen.nl
Als je meer wilt weten, bel gerust met Marie-Claire Plasschaert (P&O-adviseur: 013 204 7030 tussen 09.00 uur
en 12.00 uur bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) of bezoek onze sites:
http://www.aktienotarissen.nl/midden-brabant en www.dktnotarissen.nl.

