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Wij zijn op zoek naar:
een kandidaat-notaris voor de onroerend goed praktijk

Vacature onroerend goedpraktijk
Voor onze onroerend goed praktijk zoeken we een kandidaat-notaris die zich niet alleen graag
wil verdiepen in het onroerend goed, maar ook de afdeling wil aansturen. De afdeling
onroerend goed bestaat momenteel uit 4 zaakbehandelaars die - samen met enkele
ondersteunende collega’s - geheel zelfstandig dossiers behandelen.
In deze functie zal je zelf dossiers behandelen, vaak met wat meer juridische inhoud.
Daarnaast stuur je de afdeling onroerend goed aan door het organiseren en plannen van de
werkprocessen, het initiëren en beheren van modellen, maar ook het juridisch inhoudelijk
begeleiden van de medewerkers van de afdeling.
Een juridische maar ook organisatorisch uitdagende functie dus.
Voor deze vacature is ervaring een pré.
Voor deze vacature komen zowel ervaren als beginnende (en bijna afgestudeerde) kandidaten
in aanmerking.
Jouw profiel
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde collega, niet meer en niet minder.
Wie zijn wij
Waalstroom Notarissen & Adviseurs is een regionaal georiënteerd en maatschappelijk
betrokken notariskantoor met vestigingen in Beuningen en Druten. Wij bieden alle notariële
diensten.
Onze filosofie? "Uw familienotaris".
Als familienotaris streven wij naar een persoonlijke band met onze cliënten, een leven lang. Zo
leren wij onze cliënten écht kennen. En dat biedt ons de mogelijkheid om hen op alle
belangrijke momenten in hun leven het juiste advies en de juiste, deskundige begeleiding te
geven. Met deze persoonlijke benadering en met heldere en duidelijke taal staan wij dicht bij
onze cliënt.
Ons kantoor is aangesloten bij Netwerknotarissen, een landelijk samenwerkingsverband van
ruim 160 kantoren. Samen ontwikkelen wij modellen, hebben we vakinhoudelijk overleg in
studiegroepen en organiseren wij cursussen. Op die manier houden wij onze vakkennis en
kwaliteit op hoog niveau.
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Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke en uitdagende baan in een informele en collegiale werksfeer.
Je krijgt de mogelijkheid je verder te ontwikkelen door het volgen van permanente educatie,
beroepsopleiding en specialisatieopleidingen.

Schriftelijke sollicitatie met cv graag voor 10 mei a.s. sturen naar:
Waalstroom Notarissen & Adviseurs
t.a.v. de heer R.Fens
Postbus 23, 6640 AA Beuningen
Of mailen naar R.Fens@waalstroomnotarissen.nl

