
 

 
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen is een ondernemend en ambitieus notariskantoor.  
We zijn het grootste notariskantoor van Zuid-Nederland met 4 vestigingen in het gezellige Brabant. 
Wij combineren een laagdrempelige, persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring.  
Onze 75 professionals werken nauw samen om onze cliënten te voorzien van goede oplossingen en passend advies op 
alle notariële en fiscaal aanverwante rechtsgebieden. 
Werken bij DKT Notarissen betekent betrokkenheid, kwaliteit en maatwerk.  
 
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. Kom jij ons team versterken? 
 
Voor onze vestiging EnTrada in Tilburg zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 
 

jurist / paralegal 
voor de afhandeling van nalatenschappen 

 
Wat ga je doen?  
Het geheel zelfstandig zorgdragen voor een juiste afhandeling van nalatenschappen.  
Ons kantoor heeft een grote boedelpraktijk.  
De zaken variëren van relatief standaard tot complex.  
De zogenaamde 'boedelwerkzaamheden' vormen de basis van jouw werkzaamheden. 
Je werkt daarbij samen met (kandidaat-) notarissen en juristen.  
De werkzaamheden betreffen onder meer de afgifte van verklaringen van erfrecht, het verzorgen van aangifte 
erfbelasting en het volledig afwikkelen van nalatenschappen (als executeur of als gevolmachtigde namens de 
erfgenamen). Je hebt daarbij onder andere veel contact met cliënten, banken, rechtbanken en de belastingdienst.  
Je bent dus één van de gezichten van onze organisatie! 
 
Wie ben jij?  
We zijn op zoek naar iemand die: 

• zich met enthousiasme en ambitie zich gaat inzetten voor de afhandeling van nalatenschappen; 
• energie krijgt van werken op een groter kantoor en van samenwerken met gedreven specialisten; 
• de wo- of hbo-opleiding (notarieel) recht heeft afgerond; 
• minimaal 28 uur per week beschikbaar is; 
• klant- en resultaatgericht is; 
• nauwkeurig en flexibel is en  
• graag nauw contact onderhoudt met onze cliënten en onze cliënten wil ontzorgen. 

Werkervaring op het gebied van Erfrecht is een pré. 
 
Wat bieden wij? 

• Een afwisselende en uitdagende baan in een hecht team. 
• Het salaris stemmen we uiteraard af op jouw relevante werkervaring.  
• 28 vakantiedagen op fulltime basis (37,5 uur). 
• Een uitstekende pensioenregeling. 
• De mogelijkheid om je persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen. 
• Enthousiaste, betrokken en gezellige collega's. 
• Leuke kantooractiviteiten. 
• Je kunt gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering.  

 
Zijn wij op zoek naar jou?   
We leren jou heel graag kennen!  
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie met cv naar sollicitatie@dktnotarissen.nl.  
Wil je eerst meer informatie over de inhoud en bij de functie behorende arbeidsvoorwaarden, neem dan contact op 
met Desirée Laureij (notaris) via 013-549 49 49 en bezoek onze site www.dktnotarissen.nl. 
 

http://www.dktnotarissen.nl/


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


