
 

 
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 zoeken een ervaren:   
 

Adviseur P&O 
 
Want wij weten dat onze medewerkers hét succes van ons notariskantoor bepalen. Zoals 'de mens achter de 
cliënt' ons uitgangspunt bij het notarieel werk is, zo is 'de mens achter de medewerker' dat in ons 
personeelsbeleid. Een professionele P&O-adviseur met passie voor het vak kan in ons kantoor dan ook niet 
ontbreken! 
 
Jouw uitdaging is het om er - samen met de leidinggevenden en alle collega's - voor te zorgen dat ieders talenten 
maximaal worden benut en dat ons notariskantoor een fantastische plek is om te werken! Je bent de adviseur 
van de leidinggevenden, ontwikkelt P&O-dienstverlening en voert die uit en helpt de medewerkers bij hun P&O-
gerelateerde vragen. Je portefeuille bestrijkt het gehele terrein van P&O: arbeidsmarktcommunicatie, selectie, 
'onboarding', jaargesprekken, opleidingen en permanente educatie, mobiliteit en vitaliteit. Je diensten en 
adviezen zijn gebaseerd op je deskundigheid en je stijl past bij onze laagdrempelige cultuur en persoonlijke 
benadering. 
  
Jouw profiel 

 Een persoonlijke benadering en de flexibiliteit om op alle niveaus een goede gesprekspartner te kunnen zijn; 

 Inlevingsvermogen, overtuigingskracht, organisatorisch sterk, creatief en oplossings-/resultaatgericht; 

 Kennis van zo veel mogelijk deelgebieden binnen P&O zoals in-, door- en uitstroom, beloningsbeleid en 
vitaliteit (verzuim en arbeidsomstandigheden) en ervaring met de bijbehorende administratie, je bent een 
echte praktische 'allround' P&O adviseur;  

 Afgeronde relevante hbo- of wo-opleiding; 

 Minimaal 30 uur per week beschikbaar; 

 3 tot 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie (als dat bij een middelgroot bedrijf binnen de zakelijke 
dienstverlening is, kan dat een pré zijn). 

 
Ons aanbod is een veelzijdige, uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid. Gevarieerd werk, 
ontwikkelingsmogelijkheden en enthousiaste gedreven collega's. Passende arbeidsvoorwaarden horen daar 
vanzelfsprekend bij.  
 
Procedure: naast de gebruikelijke sollicitatiegesprekken maken het inwinnen van referenties en het aanvragen 
van een Verklaring omtrent gedrag onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.  
 
Ben jij onze nieuwe P&O adviseur? Stuur vóór 28 februari een sollicitatiebrief met cv naar 
sollicitatie@dktnotarissen.nl 
 
Als je meer wilt weten, bel gerust met Ruud Nijnens (kantoordirecteur, 013 549 49 76) of bezoek onze site: 
www.dktnotarissen.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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