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Corien Jonker - Notaris Hoorn

Werken bij de notaris is stoffig! Als ervaringsdeskundige weet jij natuurlijk allang dat het niet zo
is en dat wil jij bewijzen. 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 vestigingen Purmerend en Amsterdam
per direct ruimte voor een:
Waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris onroerend goed/ registergoed

Nu je weet wat je kan verwachten, is het belangrijk om te weten wat er voor nodig is om bovenstaande
waar te maken. Beroepsopleiding afgerond, minimaal 5 jaar werkervaring, fungeert als vraagbaak voor
de junior kandidaat-notarissen en deelt graag kennis. Kwaliteit is voor jou belangrijker dan kwantiteit.
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.
Als je zin hebt in een avontuur, wacht dan niet langer en reageer! Stuur je cv met motivatie naar
werken@abmaschreurs.nl, ter attentie van Kim Schmidt. Wil je eerst meer informatie?
Bel Kim gerust op 088-4334360.

www .abmaschreurs.nl/vacatures

