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Kandidaat-notaris/ Jurist (medior) Ondernemingsrecht
Gerrits & van Gulick Notarissen is een ambitieus kantoor met de allure van een stad en tegelijkertijd de
gemoedelijkheid van de Brabantse Peel. Als partner van generaties streven wij naar een zorgeloos
bestaan voor onze cliënten als het gaat om al hun notarieel-juridische zaken. Met ambitie, openheid,
een frisse kijk én een persoonlijke benadering, bieden wij onze cliënten de beste dienstverlening. Als
kandidaat-notaris Ondernemingsrecht speel je een belangrijke rol in het verwezenlijken van deze missie.
Evengoed staan wij open voor een jurist met ervaring op een ondernemingsrechtpraktijk binnen het
notariaat.

Wat ga je doen?
Als kandidaat-notaris of jurist binnen onze ondernemingsrechtpraktijk, streef je ernaar om
ondernemers bij juridische en soms abstracte vragen te voorzien van pragmatische oplossingen. Je
neemt de rol van consultant aan en ontzorgt ondernemers bij de oprichting van een besloten
vennootschap, brengt statuten in overeenstemming met de thans geldende wet- en regelgeving of je
legt de overdracht van aandelen notarieel vast.
Op zoek naar uitdaging? Ook het opstellen van fusie- of splitsingsvoorstellen met de vereiste notariële
akten of complexe herstructureringen van grote (niet-) beursgenoteerde organisaties behoren tot de
opdrachten waar je verantwoordelijk voor kunt zijn. Je voert besprekingen met cliënten ter
voorbereiding op het opstellen van deze akten en geeft notarieel-juridisch advies ter zake. Tevens
fungeer je als aanspreekpunt en sparringpartner voor onze notariële medewerkers en je collegakandidaat-notarissen/juristen.

Wat hebben wij te bieden?
Vakinhoudelijke én persoonlijke ontwikkeling. Dat is waar Gerrits & van Gulick Notarissen voor staat. Als
het gaat om ontwikkeling, zorgen wij ervoor dat onze notarissen, juristen en medewerkers kunnen
floreren. Hoe wij dat doen? Als kandidaat-notaris of jurist neem je maandelijks deel aan de GVGN
Academie. Aan de hand van intercollegiale gesprekken ga je samen met vakgenoten op zoek naar
oplossingen voor complexe notarieel-juridische vraagstukken. Daarnaast krijg je bij Gerrits & van Gulick
Notarissen alle ruimte om ook persoonlijke doelen na te streven. Met behulp van een persoonlijk
ontwikkelingsplan en individuele coaching zorgen we samen dat jouw talenten optimaal tot zijn recht
komen. Kortom, wij doen er alles aan om onze mensen te laten ontwikkelen. Ontwikkeling maakt
immers gelukkig.
Je kunt ook rekenen op:
▪ een afwisselende baan met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
▪ een salaris passend bij je werkervaring en opleidingsniveau;
▪ 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband van 37,5 uur per week;

▪
▪
▪
▪

volledige reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;
leuke evenementen, waaronder diverse borrelactiviteiten en memorabele personeelsuitjes;
meer dan genoeg mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen; en
toegang tot méér dan 140 online trainingen waarmee jij je persoonlijke ontwikkeling een boost
kunt geven.

Wat vragen wij van jou?
Je bent recentelijk afgestudeerd voor de Master Notarieel Recht of je verwacht deze studie op korte
termijn af te ronden. Daarnaast ben je (na het afronden van je studie) bij voorkeur fulltime beschikbaar.
Ook staan wij open voor een jurist op HBO-/WO-niveau met een aantal jaren werkervaring binnen het
notariaat.
Bij Gerrits & van Gulick Notarissen word je uitgedaagd. Daarom is het van belang dat jij je graag vastbijt
in complexere juridische vraagstukken. Bovendien staat ontwikkeling hoog op jouw agenda. Je bent
ambitieus, gedreven, welbespraakt en hebt affiniteit met het ondernemingsrecht en ondernemers in
het algemeen.

Solliciteer op de vacature
We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Reageren kan tot en met zondag 21
augustus 2022 door je CV en motivatie te sturen via de sollicitatiebutton.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Maikel van Rijt, HR adviseur,
via m.v.rijt@gvgn.nl of 085-0760760.

Werken bij Gerrits & van Gulick Notarissen
betekent uitdaging en verantwoordelijkheid. Het
is een mooie stap in jouw carrière als je gedreven,
ambitieus en vooruitstrevend bent.

