Vacature
Notarieel medewerker
Personen- en familierecht

Notarieel medewerker Personen- en familierecht
Binnen onze sectie personen- en familierecht beschikken wij over een professioneel team van
specialisten. Samen zorgen zij dagelijks voor het opstellen van de testamenten, huwelijksvoorwaarden,
samenlevingscontracten en levenstestamenten voor onze cliënten. Wil jij iedere dag met een team van
enthousiaste collega’s jouw steentje bijdragen aan het overtreffen van de verwachtingen van onze
cliënten? Dat is mooi, want voor onze locatie in Uden zijn wij op zoek naar een Notarieel medewerker
personen- en familierecht!

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor een breed scala aan werkzaamheden binnen de personen- en
familierechtpraktijk waarin geen dag hetzelfde is.
Denk hierbij aan het volgende:
▪

je stelt zelfstandig notariële akten op en daarbij pak je van begin tot eind de regie;

▪

je bent gedurende het gehele proces het eerste aanspreekpunt voor cliënten;

▪

je bent verantwoordelijk voor de algehele dossiercorrespondentie. Zo plan je besprekingen en
passeerafspraken in bij onze (Kandidaat-)Notarissen, breng je cliënten op de hoogte van de
mogelijke kosten en houd je hen op de hoogte van de status en eventueel veranderende
omstandigheden.

▪

je fungeert als sparringpartner binnen je team, neemt deel aan interne overlegmomenten en
levert op deze wijze een bijdrage aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat hebben wij te bieden?
Gerrits & van Gulick Notarissen biedt jou een professionele en informele werkomgeving. Je komt te
werken in een hardwerkend en tevens goed ingewerkt team, bestaande uit een kandidaat-notaris en
vier gedreven notariële medewerkers, waarmee het prettig samenwerken is. Zij houden van hard
werken, maar er is ook meer dan voldoende ruimte voor humor en ontspanning.
Ook bieden wij:
▪

een afwisselende baan met uitzicht op een vast dienstverband;

▪

een goed salaris op basis van 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

▪

een nieuwe en unieke werklocatie: de Pastorie naast de Sint Petrus kerk te Uden.

Wat vragen wij van jou?
Jij bent zelfstandig, accuraat en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Maar ook kun jij je
goed inleven in de behoeften van onze cliënten en is het prettig samenwerken met jou. Hierdoor komen
cliënten met een tevreden gevoel naar ons kantoor om de akten te ondertekenen.
Ook breng jij het volgende met je mee:
▪

een relevante opleiding op HBO niveau;

▪

werkervaring op een familierechtpraktijk binnen het notariaat is een pre;

▪

bij voorkeur fulltime beschikbaar (parttime bespreekbaar).

▪

goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift;

▪

een oplossingsgerichte, proactieve en positieve instelling.

Solliciteer op de vacature
Hebben wij je interesse gewekt? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Reageren
kan tot en met zondag 16 oktober 2022 door je CV en motivatie te versturen naar pz@gvgn.nl. Voor
vragen over de inhoud van de functie kun je ook contact opnemen via 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.

