Daamen de Kort van Tuijl Notarissen is ondernemend en ambitieus. Bovendien zijn we het grootste
notariskantoor van Zuid-Nederland met in totaal 4 vestigingen in het gezellige Brabant, waarbij het sterk in
ontwikkeling zijnde Tilburg vele interessante uitdagingen en verrassingen biedt (https://013straatjes.nl/).
Wij combineren een laagdrempelige, persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring. Ruim
75 professionals, waaronder 23 juristen, werken 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 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.
Ben jij een waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris met ervaring op het gebied van ondernemingsrecht?
Wacht dan niet langer en kom in Tilburg werken als:

Kandidaat-notaris ondernemingsrecht
Wat ga je doen?
Als kandidaat-notaris bij DKT Notarissen ben je onderdeel van een sectie, in dit geval ondernemingsrecht.
Samen met je collega's binnen het team houdt je je bezig met een afwisselende ondernemingsrechtpraktijk.
Zo adviseer je startende ondernemers, stel je statuten voor stichtingen, vennootschappen en coöperaties op
en begeleid je overnames en herstructureringen.
Voor ons is het rechtstreekse contact met de ondernemer erg belangrijk. Je grootste uitdaging is daarbij om
de ondernemer gedurende het gehele traject op persoonlijke wijze te begeleiden en met hem of haar mee
te denken. In nauwe samenwerking met onze andere secties heb je de mogelijkheid om de ondernemer op
alle notariële rechtsgebieden maatwerk te bieden. Onze cliënten bestaan voornamelijk uit regionale MKB
bedrijven maar ook onze internationale praktijk is groeiende.
Afhankelijk van je werkervaring doe je dit geheel zelfstandig dan wel onder begeleiding van een ervaren
(kandidaat-) notaris, binnen een enthousiast en ambitieus team.
Wie ben jij?
Je wil graag op een groter kantoor met gedreven specialisten werken en herkent jezelf in het volgende:
- WO notarieel recht en de beroepsopleiding afgerond
- Ruime aantoonbare ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht, waaronder bijvoorbeeld begrepen
ervaring met het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en het begeleiden van fusies en splitsingen
- Ondernemend, analytisch, flexibel, stressbestendig
- Beheersing Nederlandse en Engelse taal.
Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden je een fijne werkplek die van alle gemakken is voorzien op de 13e verdieping van kantoorgebouw
EnTrada in Tilburg. Je komt terecht in een specialistisch en ervaren team met 6 collega's. Naast 28
vakantiedagen bieden wij goede arbeidsvoorwaarden en behoort een flexibel rooster en/of gedeeltelijk
thuis werken tot de mogelijkheden. Ook is het mogelijk om voltijds of deeltijds te werken.
Zijn wij op zoek naar jou?
We leren jou heel graag kennen. Stuur je motivatiebrief met CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Enisa Hodzic via het nummer
Tel: (013) 549 49 65 of bezoek onze site: www.dktnotarissen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

