Ter vervanging van een collega die dichter bij huis gaat werken is DuretTrip
Notarissen uit Zwolle op zoek naar een:
Notarieel medewerker/HBO-jurist
De functie:
Je bent samen met drie andere klerken verantwoordelijk voor onroerend goed
dossiers. Je voert onderzoek uit, stelt akten op en verzorgt de bijbehorende
correspondentie. Je beantwoordt inhoudelijke vragen van klanten en relaties over de
dossiers die jij in behandeling hebt en bent klanten zo goed mogelijk van dienst bij
een vaak belangrijke stap in hun leven: het kopen van een huis. Ook ben je
inzetbaar bij het opzetten en uitwerken van nieuwbouwprojecten samen met een
andere klerk.
Wie zijn wij?
Werken bij DuretTrip Notarissen betekent werken in een dynamische omgeving,
geen dag is hetzelfde op ons kantoor. Het team bestaat op dit moment uit 3
notarissen, 2 kandidaat-notarissen, 6 klerken/HBO-juristen en 5 ondersteunende
medewerkers. We zijn gedreven, loyaal, werken hard, maar we hebben ook
aandacht voor elkaar.
DuretTrip Notarissen heeft een uiteenlopende praktijk op de rechtsgebieden
familierecht, ondernemingsrecht, registergoederenrecht, en IT-recht. We hebben
mooie zaken en mooie klanten; wij behandelen uitdagende en afwisselende
dossiers die veelal om maatwerk vragen. We zijn gevestigd in een nieuw
kantoorpand dat goed bereikbaar is (zowel per auto als met het openbaar vervoer).
DuretTrip Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen. Netwerk Notarissen
vormt een organisatie van 154 Nederlandse notariskantoren. Kantoren die hieraan
zijn verbonden werken nauw samen, beschikken over een zeer uitgebreid
modellenbestand en medewerkers volgen samen opleidingen en cursussen.
Je profiel:
Wij zijn op zoek naar een medewerker die:
•
•
•
•
•
•
•
•

(bij voorkeur) ervaring heeft in het onroerend goed;
(bij voorkeur) fulltime wil werken (40 uur per week);
een ter zake doende HBO-opleiding heeft afgerond;
goed in teamverband kan werken, maar ook zelfstandig dossiers kan
afhandelen;
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal heeft;
flexibel, stressbestendig en proactief is;
klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan;
nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.

Contact
Geïnteresseerd? Dan komen wij graag in contact met jou. Mail je motivatie en
curriculum vitae naar Saskia Harsevoort-Hoekstra, harsevoort@durettrip.nl. Bij
voorkeur ontvangen we je reactie uiterlijk 6 januari a.s.
Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen op telefoonnummer
038 421 58 76; een van de (kandidaat-)notarissen staat je dan graag te woord.

