Stel je voor dat je straks bij het leukste notariskantoor van
West-Brabant werkt
VACATURE (BEGINNENDE) KANDIDAAT-NOTARIS FAMILIERECHT EN/OF REGISTERGOED
fulltime (4 dagen is bespreekbaar)
Wat biedt MarkVliet Netwerk Notarissen?
MarkVliet Netwerk Notarissen biedt een functie als (beginnende) kandidaat-notaris op het gebied van het
familierecht en/of registergoed.
Ons kantoor is servicegericht, laagdrempelig en heeft een uitgebreide, interessante praktijk. Wij hebben een
regiofunctie en bieden alle voorkomende notariële werkzaamheden op het gebied van onroerend goed (ook een
agrarische praktijk), ondernemingsrecht en familierecht (waaronder een grote boedelpraktijk).
Kwaliteit van de juridische dienstverlening staat hoog in het vaandel.
Welk profiel heeft de voorkeur?
MarkVliet Netwerk Notarissen vraagt wat van je. Het vraagt wat van je inlevingsvermogen en van je
voorstellingsvermogen. Je moet je namelijk voor kunnen stellen hoe dingen kunnen verlopen, ook al gebeurt het
misschien nooit. Maar stel je eens voor…
Je moet daarom dingen helder kunnen zien om de juiste beslissingen en adviezen te geven.
Wij zoeken een (beginnende) kandidaat-notaris met enkele jaren ervaring op het gebied van het familierecht en/of
registergoed (bij voorkeur agrarisch recht).
Wij staan ook open voor herintreders die binnen een klein jaar weer waarnemingsbevoegd zijn.
Je bent flexibel, klantgericht, commercieel-denkend en hebt een hands-on instelling.
Wij zoeken een persoon die past binnen het team en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar dossiers.
Meer weten over MarkVliet Netwerk Notarissen?
MarkVliet Netwerk Notarissen heeft vestigingen in Fijnaart en Oudenbosch en Roosendaal. Het kantoor bestaat uit 9
juristen, 8 notarisklerken, notarieel medewerkers, een boekhoudster en een office manager.
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen. Netwerknotarissen houden elkaar scherp en helder, zij delen kennis en
adviseren elkaar, zodat zij de cliënten beter van dienst kunnen zijn. Zij spreken gewone mensentaal en weten precies
wat er speelt in de wereld. Netwerknotarissen durven te zeggen dat ze net iets meer notaris zijn.
Heb jij een commerciële en ondernemende instelling, ben je communicatief en juridisch sterk en heb je een goed
inlevingsvermogen en voorstellingsvermogen, dan kun jij je bij MarkVliet Netwerk Notarissen verder ontwikkelen en
doorgroeien.
Geïnteresseerd?
Zie jij jezelf als zo iemand? Stel je dan aan ons voor door je CV per e-mail te sturen naar Wendy van Gils (office
manager) wendy@markvliet.nl. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Wendy, telefoonnummer
0168 463 550.
Vestiging Fijnaart
Kadedijk 2
4793 GB Fijnaart
T 0168 463550
E fijnaart@markvliet.nl
I www.markvliet.nl

Vestiging Oudenbosch
Veilingweg 10
4731 CW Oudenbosch
T 0165 314 350
E oudenbosch@markvliet.nl
I www.markvliet.nl

Vestiging Roosendaal
Burg. Prinsensingel 47
4701 HK Roosendaal
T 0165 566 919
E roosendaal@markvliet.nl
I www.markvliet.nl

