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 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 Daamen de Kort van Tuijl
Notarissen (DKT Notarissen), waaraan wij verbonden zijn.
Binnen ons kantoor hebben we mogelijkheden voor een ervaren

Secretarieel / notarieel medewerker
Onroerend goed
Jouw uitdaging is om actief bij te dragen aan een juiste dossieropbouw, onder andere door het zelfstandig
aanmaken en afwikkelen van een onroerend goed dossier, waarbij je bijvoorbeeld de ene keer de overdracht
van een woning zult voorbereiden en de andere keer een verdelingsakte opstelt. Daarbij werk je nauw samen
met de overige collega's van ons kantoor (waaronder de collega's van DKT Notarissen). Je hebt verder
regelmatig contact met cliënten, tussenpersonen en makelaars. Afhankelijk van je werkervaring doe je dit
geheel zelfstandig dan wel onder begeleiding van een ervaren klerk/(kandidaat-) notaris, binnen een
enthousiast en ambitieus klein team waar een informele en collegiale werksfeer heerst. Dit is een plek waar je
helemaal tot je recht kunt komen!
Jouw profiel
• Afgeronde HBO opleiding met relevante werkervaring richting secretarieel of juridische dienstverlening;
• 24 tot 32 uur beschikbaar;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• Ervaring en goede kennis van het Microsoft-Office-pakket (Word/Outlook/Excel/PowerPoint);
• Dienstverlenend, collegiaal, proactief, zelfstandig, nauwkeurig en flexibel.
Ons aanbod
• Een salarisindicatie tussen €2.000,- en €2.800,- bruto per maand, afhankelijk van studie, leeftijd en
relevante werkervaring;
• Pensioenregeling;
• Flexibel rooster mogelijk / hybride werken;
• Je komt terecht in een specialistisch en ervaren team;
• Er is veel ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk verder te ontwikkelen!
Ben jij die kandidaat?
We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen! Maak je interesse kenbaar en stuur je motivatie en
curriculum vitae naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. Als je meer wilt weten over de functie, dan vertellen we je
daar zeker graag meer over! Neem dan gerust contact op met Karin Witvoet (notaris) via telefoonnummer 0135494919 of met Enisa Hodzic (HR Adviseur) 0135494965.

