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.
Voor onze locatie Tilburg-Reeshof, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren:

Notarieel medewerker
Onroerend goed in combinatie met Personen - en familierecht
Je gaat werken op onze vestiging Tilburg-Reeshof in een klein team onroerend goed en personen- en familierecht.
Als notarieel medewerker ondersteun je het team notarieel medewerkers en (kandidaat)notarissen en ben je
een belangrijke schakel richting cliënt. Na je inwerktraject draag je zelfstandig zorg voor een juiste
dossieropbouw waaronder het voorbereiden en opstellen van hypotheek-en leveringsaktes en overeenkomsten
en ben je procesbegeleider van de aan jou toevertrouwde dossiers.
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 (Tilburg EnTrada/Gilze-Rijen/Udenhout) en/of secties De functie is
hierdoor zeer afwisselend, waarbij je de mogelijkheid krijgt jezelf te ontwikkelen binnen het notariaat.
Jouw profiel:
- MBO+ met minimaal 4 jaar relevante werkervaring richting secretarieel of juridische dienstverlening of HBO
rechten afgerond, bij voorkeur aan de Juridische Hogeschool;
- Minimaal 3 tot 4 jaar affiniteit met en/of gespecialiseerd bent in onroerend goed en/of 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.
Ons aanbod
• Een salarisindicatie tussen €2.300 en €3.500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, studie en
relevante ervaring. Salaris is altijd in overleg bespreekbaar!
• Pensioenregeling;
• Flexibel rooster / hybride werken;
• Je komt terecht in een specialistisch en ervaren team;
• En nog veel meer!
Ben jij die kandidaat?
Stuur een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Enisa Hodzic, P&O adviseur (0135494965) of bezoek onze site: www.dktnotarissen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

