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 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.
Voor ons kantoor in Tilburg zijn wij op zoek naar een:

Ervaren paralegal onroerend goed
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
• Je wikkelt zelfstandig onroerend goed dossiers af. Denk aan het behandelen van dossiers met betrekking
tot hypotheekaktes en leveringaktes. Je stelt deze aktes op en vraagt gegevens op bij diverse instellingen,
registers en organisaties.
• Je hebt veelvuldig telefonisch en schriftelijk contact met cliënten en je bewaakt deadlines en termijnen.
• Daarnaast hoort het inplannen van afspraken en het oppakken van andere ondersteunende
werkzaamheden tot je werkzaamheden.
• Je werkt daarbij nauw samen met (kandidaat-)notarissen en andere juristen en hebt hierdoor regelmatig
contact met cliënten, tussenpersonen en makelaars.
Jouw profiel
• Afgeronde juridische HBO-opleiding of studie Rechten (WO);
• Tenminste 3 dagen per week beschikbaar;
• Ervaring als paralegal/jurist, binnen het notariaat is een pré;
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
• Je bent slagvaardig, behulpzaam, accuraat, klantgericht en flexibel.
Wat bieden wij?
• Een afwisselende baan in een hecht team;
• Een salarisindicatie tussen €2.500 en €4.000 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
(37,5 uur). Het salaris stemmen we uiteraard af op jouw relevante werkervaring;
• 28 vakantiedagen op fulltime basis;
• Een uitstekende pensioenregeling;
• De mogelijkheid om je persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen;
• Enthousiaste, betrokken en gezellige collega's;
• Leuke kantooractiviteiten!
Heb jij interesse?
Maak je interesse kenbaar en stuur je motivatie en curriculum vitae naar sollicitatie@dktnotarissen.nl.
Meer weten over de functie?
Neem dan gerust contact op met Karin Witvoet (notaris) op het telefoonnummer 013-5494919 of stuur een mail
aan K.Witvoet@dktnotarissen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

