H

uijbregts Notarissen & Adviseurs, groeit en we zijn op zoek naar een nieuwe collega. We hebben

veel leuke en creatieve ideeën, maar zonder jou kunnen we die niet realiseren. Als echt notariskantoor in
het gezellige Brabant zijn wij actief in de regio rondom 's-Hertogenbosch en Vlijmen en voor onze cliënten
zijn wij hun steun en toeverlaat in goede én slechte tijden. Ben jij deze steun en toeverlaat voor ons?

Kandidaat-notaris
(bij voorkeur waarnemingsbevoegd)

Familierecht, onroerend goed en
rechtspersonen, zijn dé rechtsgebieden binnen
het notariaat. Vaak heb je voor een duurzame en
tijdsbestendige oplossing voor de cliënt inzicht in alle
drie de gebieden nodig. We zijn dan ook op zoek naar
een nieuwe collega met affiniteit en specialisme op
één van de rechtsgebieden. In samenwerking met je
toekomstige collega's krijg je inzicht in de overige. De
vertaalslag naar de (zakelijke) markt en je kunnen in
leven in onze cliënten is daarbij de uitdaging en een
gave die je bezit.

Jouw uitdaging bestaat uit het op een geheel
eigen en natuurlijke wijze winnen van vertrouwen
van cliënten, opdrachtgevers en je collega's. Mede
door je creatieve, pragmatische en daarmee
passende adviezen/deskundigheid op één of
meerdere rechtsgebieden. Alle aspecten (juridisch,
financieel en fiscaal) worden door jouw gesignaleerd
en meegenomen. Het zelfstandig behandelen van
zaken en voeren van besprekingen, worden aan jou
toevertrouwd en samen met je team ben jij mede het
gezicht van onze organisatie!

Jouw profiel








ondernemend en zakelijke instelling;
creatief, overtuigingskracht en besluitvaardig;
klant- en resultaatgericht;
afgeronde beroepsopleiding notariaat;
minimaal 3 jaar werkervaring binnen het
notariaat;
fulltime en parttime is bespreekbaar;
bereidheid om je in het gezellige Brabant in en
rondom 's-Hertogenbosch te vestigen en actief te
participeren in netwerken.

Ons aanbod is een veelzijdige en uitdagende
functie om helemaal in op te gaan. Dit alles in een
omgeving waar service, teamwork, enthousiasme
en plezier belangrijke waarden zijn. Mogelijkheden
om elke dag een beetje beter te worden, je verder
te ontplooien tot toegevoegd-notaris/notarisondernemer en flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals
flexibele werktijden, mogen daarbij niet ontbreken.

Ben jij die kandidaat stuur dan digitaal een
sollicitatiebrief met curriculum vitae naar:
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
T.a.v. Sandy van Riel
sollicitatie@huijbregtsnotarissen.com

Meer informatie nodig, neem gerust contact op met
Hans Gräler: Tel. (073) 691 87 87.
Benieuwd naar wat we doen en wie je collega’s
zijn? Bezoek onze website:

www.huijbregtsnotarissen.com
We kijken uit naar je reactie!
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