Vacature
Notarisklerk Onroerende
zakenrecht

Notarisklerk Onroerende zakenrecht
Gerrits & van Gulick Notarissen ontvangt cliënten uit alle delen van Nederland. Onze cliënten bestaan
uit zowel particulieren als uit grote en middelgrote ondernemingen en organisaties. Ook de meest
complexe vastgoed transacties weten wij tot een goed einde te brengen. Ben jij op zoek naar een
nieuwe uitdaging binnen een ambitieuze omgeving waarin je iedere dag wordt uitgedaagd om het beste
uit jezelf te halen? Grijp dan nu je kans!

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

je bent eerste aanspreekpunt voor cliënten, gemeenten, makelaars en projectontwikkelaars;

▪

je denkt mee met onze tussenpersonen en investeert ook in de zakelijke relatie met hen;

▪

je maakt notariële akten op en pakt daarbij van begin tot eind de regie;

▪

je fungeert als sparringpartner binnen je team en neemt deel aan interne werkgroepen om zo
een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van onroerend goed-gerelateerde processen;

▪

je voert besprekingen met cliënten.

Wat hebben wij te bieden?
Gerrits & van Gulick Notarissen biedt jou een professionele en informele werkomgeving waarin jij alle
ruimte krijgt om je eigen ideeën tot uitvoering te brengen. Wij houden van hard werken en de lat ligt
hoog, 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

▪

toegang tot méér dan 140 online trainingen waarmee jij je persoonlijke ontwikkeling een boost
kunt geven.

Wat vragen wij van jou?
Jij bent zelfstandig, ambitieus en daadkrachtig en hebt een passie voor onroerend goed. Daarnaast heb
je oog voor detail en sta je bekend om je uitmuntende communicatieve vaardigheden, zowel intern als
extern. Hierdoor ben jij in staat om ieder dossier tot een goed einde te brengen én weten cliënten jou
maar al te graag te vinden voor een volgende vastgoed transactie.
Ook breng jij het volgende met je mee:
▪

een afgeronde Rechten-gerelateerde studie op HBO- of WO niveau;

▪

relevante werkervaring binnen de onroerend goed praktijk binnen het notariaat is een pre;

▪

bij voorkeur fulltime beschikbaar;

▪

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.

