
 
 
 

 
"Succes is geen toeval. Het is hard werken, 

doorzetten, leren, investeren en vooral houden van wat je doet!" 
 

 
 
 

Werken bij de notaris is stoffig! Zeker niet! Het is dynamisch, afwisselend en bijzonder.  
Abma Schreurs Notarissen is het notariskantoor in Noord Holland waar jij inhoudelijk wordt 
uitgedaagd en 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/ 
opleidingen 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: 

(Ervaren) notarieel medewerker 
registergoed 

 

 
Stel je komt bij ons werken, wat ga je dan allemaal doen? In ieder geval ga je je bezig houden met 
de volgende werkzaamheden: 
 

 contacten onderhouden met klanten, tussenpersonen en banken 
 opvragen benodigde gegevens voor een compleet dossier 
 termijnen bewaken 
 registers raadplegen 
 opstellen en versturen ontwerpakten 
 opmaken nota van afrekening 
 afspraken maken voor passeren  

 
Wil je meer? Heb je ambitie om door te groeien naar klerk? Dit is mogelijk maar begin bij de basis 
en laat ons zien wat jij in je mars hebt. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu je weet wat je kan verwachten, is het belangrijk om te weten wat er voor nodig is om 
bovenstaande functie goed uit te voeren. Je rugzak is gevuld met ruime ervaring in de 
registergoedpraktijk. Het spreekt voor zich dat je mondelinge en schriftelijke vaardigheden 
uitstekend zijn. Verder ben je zelfstandig, proactief, accuraat en kritisch. Geen ervaring in het 
notariaat maar wel interesse en raakvlakken opgedaan die van pas komen in het notariaat (zoals 
bijvoorbeeld ervaring in het bankwezen of makelaardij) en toe aan een overstap, wij laten ons graag 
verrassen. 
 
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, (deels) 
thuiswerken maar vooral hele fijne collega's. 
 
Als je zin hebt in een avontuur, wacht dan niet te lang en reageer! Stuur je cv met motivatie naar 
werken@abmaschreurs.nl, t.a.v. Kim Schmidt. Eerst meer informatie bel Kim op 088 4334360. 

 
 


