
 

 
 

 
 

 

 

Werken bij de notaris is stoffig! Als (startend) kandidaat-notaris ben je het daar natuurlijk niet mee 

eens en dat wil jij bewijzen ook. Abma Schreurs Notarissen is het kantoor in Noord Holland waar jij 

inhoudelijk uitgedaagd wordt en echt kwalitatief hoogstaand werk verricht. 

 
Met een team van vijf notarissen, twaalf kandidaat-notarissen, negen klerken en vele notarieel 

medewerkers en ondersteunend personeel is het hier nooit saai. De rechtsgebieden die wij 

vertegenwoordigen staan midden in de maatschappij (personen- en familierecht, ondernemingsrecht 

en onroerend goed). Jij bent betrokken bij bijzondere momenten in het leven van onze cliënten en 

biedt hen rust en zekerheid. 

 
Om onze cliënten optimaal te bedienen is het van belang om als organisatie te blijven leren. Dit doen 

wij door het houden van literatuuroverleg, jurisprudentiebesprekingen, faciliteren van cursussen en 

sparren met elkaar. Ideeën uitwisselen en meedenken over het notariaat en ons kantoor in de 

toekomst wordt zeer gewaardeerd. 

 
Binnen onze organisatie wordt op een fijne, informele manier met elkaar omgegaan. Vertrouwen, 

samenwerken en een open manier van communiceren zijn vanzelfsprekend. Ons kantoor kenmerkt 

zich door nuchterheid en betrokkenheid. 

 
 

Wij hebben op onze vestiging Purmerend 

per direct ruimte voor een ambitieuze: 
 

 

 

Je bent natuurlijk wel benieuwd hoe je dag er bij Abma Schreurs Notarissen uit kan zien. 

 
Dag 1: De dag staat in het teken van maatwerk! Er staan vier gesprekken op de planning, twee 

besprekingen voor een testament, één samenlevingsovereenkomst en een koppel dat gaat scheiden. 

De gesprekken zijn krap achter elkaar gepland dus het wordt een pittige ochtend. Emoties van de 

cliënten gingen alle kanten op, tijd voor een pauze, het is mooi weer dus om te resetten loop je een 

rondje en eet ondertussen je broodje op. De middag werk je aan complexe dossiers, woont een 

literatuuroverleg bij en sluit op tijd af. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dag 2: Je verwacht een rustige dag, niets blijkt minder waar. Het ene telefoontje komt na het andere. 

Collega's hebben je nodig en er is iets niet goed doorgekomen waardoor er een fout in de akte staat. 

Je bespreekt alles en regelt dat het opgelost wordt. Nu eerst koffie! Je mailbox zit aardig vol, je leest 

de berichten, reageert erop en bereidt een adviesgesprek voor. De middag verloopt soepel, je werkt 

aan dossiers, maakt kennis met je nieuwe collega's die onlangs zijn gestart en net op het moment dat 

je wilt afsluiten, komt er nog een belangrijk telefoontje binnen. Een half uur later dan gepland ga je 

met een voldaan gevoel naar huis. 

 
Nu je weet wat je kan verwachten, is het belangrijk om te weten wat er voor nodig is om 

bovenstaande waar te maken. Een goed gevulde rugzak aan theoretische kennis, opgedaan door een 

afgeronde opleiding notarieel recht en stage/ werkervaring vormt de basis. Om indruk te maken op de 

ervaren (kandidaat-)notarissen is enthousiasme en een positieve uitstraling van belang. 

 
Uiteraard staat hier een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover, denk aan volop ruimte voor 

je eigen ontwikkeling, inhoudelijke uitdagingen, 25 vakantiedagen plus 1 of 2 extra vrije dagen, 8% 

vakantiegeld, reiskostenvergoeding, goed salaris, mogelijkheid om parttime te werken maar vooral 

hele fijne collega's. 
 
 
 
 
 


