
 

 
 
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 en ervaren: 
 

Secretarieel medewerker 
Personen - en familierecht 

Wat ga je doen? 
Als secretarieel medewerker maak je deel uit van het team personen- en familierecht dat bestaat uit 
secretaresses, notarieel medewerkers en (kandidaat-)notarissen. 
Wij hebben een grote en gevarieerde familierecht praktijk. 
De zaken variëren van relatief standaard tot (zeer) complex.   
Je bent de schakel tussen de cliënt en de (kandidaat-)notaris.  
 
Wat houden jouw werkzaamheden in? 

• Je draagt (zelfstandig) zorg voor een juiste dossieropbouw. Je bent procesbegeleider van de aan jou 
toevertrouwde dossiers; 

• Je ontzorgt en ondersteunt de notarieel medewerkers en (kandidaat-)notarissen op administratief 
vlak. Zo boek je dossiers in en vraag je gegevens op bij diverse instellingen, registers en organisaties en 

• je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant en de schakelt direct met de behandelaars van de 
dossiers. 

 
Jouw profiel 

• Je hebt een relevante afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur van de Juridische Hogeschool, of een 
afgeronde mbo-opleiding; 

• Je hebt ervaring als secretaresse, bij voorkeur bij een juridische dienstverlener; 

• Je hebt affiniteit het personen-en familierecht; 

• Je bent tenminste 24 uur beschikbaar; 

• Je hebt ervaring met en goede kennis van Office (Word/Outlook/Excel/PowerPoint);    

• Je onderhoudt graag nauw contact met onze cliënten en wil hen ontzorgen; 

• Je bent proactief, zelfstandig, nauwkeurig en flexibel. 
Ervaring op het gebied van het personen- en familierecht is een pré.  
 
Wat bieden wij? 

• Een afwisselende baan in een hecht team op onze vestiging EnTrada in Tilburg; 

• 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 en 

• 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 Loesje Frankfort (kantoordirecteur) via 013-549 49 49 en bezoek onze site 
www.dktnotarissen.nl. 
 

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

 

http://www.dktnotarissen.nl/

