H

uijbregts Notarissen & Adviseurs is een zelfstandig notariskantoor met vestigingen in 's-

Hertogenbosch en Vlijmen. Op deze locaties zijn in totaal 50 medewerkers werkzaam, waaronder 5
(toegevoegd) notarissen. Wij werken op het gebied van Personen- & Familierecht, Onroerend Goed en
Ondernemingsrecht. Passend advies, kwaliteit en oprechte aandacht voor onze klanten zijn de pijlers van onze
dienstverlening. Om onze organisatie te versterken zijn wij op zoek naar twee collega's:

Twee Paralegals/Juristen
Onroerend Goed en
Personen- en Familierecht

Personen- en familierecht, onroerend goed
en rechtspersonen zijn dé rechtsgebieden binnen
het notariaat. Wij zijn op zoek naar twee collega's
met affiniteit en specialisme op Personen- en
Familierecht of Onroerend Goed.

Ons aanbod is een veelzijdige en uitdagende
functie in een omgeving waar service, kwaliteit en
plezier belangrijke waarden zijn. Mogelijkheden om
je verder te ontplooien in een jong en enthousiast
team én arbeidsvoorwaarden zoals flexibele
werktijden mogen daarbij niet ontbreken.

Jouw uitdaging
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten
en gaat zelfstandig dossiers coördineren en
behandelen. Binnen het specialisme Onroerend Goed
geef je advies op het gebied van Vastgoed. Binnen
het specialisme Familierecht spreekt ook het (op
termijn) voeren van besprekingen met cliënten jou
aan.
Samen met je collega's ben jij het gezicht van onze
organisatie!

Jouw profiel







Je bent klant- en resultaatgericht;
Je bent ondernemend, bezit overtuigingskracht
en je bent besluitvaardig;
Je haalt voldoening uit het afleveren van
kwalitatief goed werk;
Je bent enthousiast en weet van aanpakken.
Ervaring en/of opleiding op het gebied van P&F
en/of OG is een pré.

Ben jij die kandidaat?
Verras ons dan met jouw sollicitatiebrief met CV en
stuur deze naar:
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
T.a.v. Miriam Merks-van Eeden Petersman
sollicitatie@huijbregtsnotarissen.com
De sluitingstermijn van deze vacature is 2 augustus.
I.v.m. de vakantieperiode zullen wij vanaf week 32
een reactie op je sollicitatie kunnen geven. De
gesprekken zullen in week 32 en 33 plaatsvinden.
Benieuwd naar wat we doen? Bezoek onze website:

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

