Vacature
Private Wealth Adviseur

Private Wealth Adviseur
Met brede expertise en een frisse kijk op het snijvlak van civiel recht en fiscaliteit, neem jij als Private
Wealth Adviseur de rol van consultant aan. Proactief en betrokken leg je op notarieel-fiscaal gebied een
diepgewortelde basis voor onze klanten, één die bestand is tegen invloeden vanuit de steeds sneller
veranderende maatschappij. Bij Gerrits & van Gulick Notarissen kun jij uitgroeien tot expert op het
gebied van estate planning en private wealth. Een expert van en voor generaties.
Heb jij ervaring in het ondernemingsrecht, governance en/of estate planning? Ben jij een civiel jurist
met fiscale kennis of een fiscalist met civiele kennis? Lees dan verder!

Groeien bij Gerrits & van Gulick Notarissen
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 Private Wealth Adviseur 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 notariële, juridische en fiscale 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.

Wat ga je doen?
Als Private Wealth Adviseur neem je de rol van consultant aan ten opzichte van ondernemers,
familiebedrijven en hun aandeelhouders. Jij adviseert klanten over de fiscale facetten van hun estate
planning, zoals de privé (inkomsten)belastingpositie. Daarnaast vervul je een rol als specialist bij
bedrijfsopvolgingstrajecten en het familiestatuut. Jij gaat in gesprek met families en vertelt hen graag
hoe zij hun vermogen fiscaal gunstig kunnen overdragen naar de volgende generatie(s). Samen met een
notaris en kandidaat-notaris vorm je een team en ook voor hen ben je een stevige sparringpartner als
het gaat om fiscale vraagstukken.

Wat hebben wij nog meer te bieden?
Naast deelname aan de GVGN Academie en een individueel ontwikkelprogramma, kom je terecht in een
team van enthousiaste juristen met expertise op alle notariële rechtsgebieden. De sfeer op onze drie
kantoren kenmerkt zich door de allure van een stad maar ook de gemoedelijkheid van de Brabantse
Peel. Leuke evenementen, diverse borrelactiviteiten en memorabele personeelsuitjes zijn eerder regel
dan uitzondering. Zo ga je eens per jaar met ieder van de drie notarissen lunchen (“The Lunch”), ga je
jaarlijks met onze notarissen en academici genieten van een culinair programma (“The Dinner”) én
bezoek je jaarlijks een Europese stad voor een lang weekend aan teambuildingactiviteiten met een
knallende afsluiter (“The Weekend”). Bovendien kun jij rekenen op een salaris dat aansluit op je kennis
en vaardigheden, worden je reiskosten volledig vergoed, heb je recht op 25 vakantiedagen (o.b.v.
fulltime) én heb je een extra vrije dag op carnavalsmaandag- en dinsdag en de dag na Hemelvaart.

Wat vragen wij van jou?
Je eigen ontwikkeling staat bij jou hoog in het vaandel. Je hebt een afgeronde studie op HBO- of WOniveau in fiscaal of juridische richting. Tevens heb je al enige ervaring in een consultant-rol en ben je bij
voorkeur fulltime beschikbaar. Met de expertise die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd, ga jij
complexe fiscale vraagstukken niet uit de weg. Kwaliteit en een persoonlijke benadering zijn daarbij
jouw sleutelwoorden. Daarnaast ben je iemand met een open houding en ben je creatief en
pragmatisch. Hierdoor gaan zowel klanten als collega’s graag met jou in gesprek.

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.

