
Voor een gedreven team

Beek - Beuningen - Druten - Groesbeek

T (088) 024 78 00
E personeelszaken@daadnotarissen.nl

Ben jij onze nieuwe

kandidaat
notaris
personen- en
familierecht?

Wat kun je van jouw nieuwe baan verwachten? 
Als dé familienotaris van het rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal is personen- en 
familierecht een belangrijke pijler in onze dienstverlening. We hebben als kantoor mooie 
ambities vastgesteld voor de komende jaren en bouwen deze tak graag verder uit. Daarom 
zijn we op zoek naar een kandidaat-notaris personen- en familierecht die deze ambitie met 
ons deelt. Je komt te werken bij een ambitieuze organisatie waar je samen met jouw team 
verantwoordelijk bent voor alle dossiers over personen- en familierecht.

Wat staat daar tegenover?
Een bruto maandsalaris tussen de € 2.800,- en € 3.500,- o.b.v. een werkweek van 37,5 uur. 
Afhankelijk van je kennis en je werkervaring zullen we tot een passend aanbod komen. Je 
krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling, 8% vakantiegeld en 25 
verlofdagen o.b.v. een werkweek van 37,5 uur. Ook bieden we je coachings-, ontwikkelings- 
en leertrajecten aan om de vervolgstappen van jouw carrière binnen onze organisatie zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Dat bieden we aan binnen een regionale organisatie met 
een informele en no-nonsense werksfeer. Je krijgt de kans om je persoonlijke stempel te 
drukken op je werk en de klantrelatie.
 

Zĳn jĳ en Daad Notarissen een perfecte match?
Daad Notarissen staat voor een helder verhaal. Wij geloven in een hoogwaardige, maar 
vooral persoonlijke dienstverlening. Onze (kandidaat-) notarissen staan voor klanten klaar 
om de belangrijkste momenten in het leven goed te regelen. Met het gehele team staan we 
voor helder taalgebruik én DAADkracht. Onze persoonlijke benadering en manier van 
werken maken ons dé familienotaris in de regio. 

Jĳ weet het zeker: dit is de baan voor jou!
Ben jij ambitieus en wil je bouwen aan jouw carrière als kandidaat
notaris personen- en familierechtbinnen een hecht en informeel team? 
Dan ontvangen we graag jouw recente cv (met foto) én motivatie.
Solliciteer via: personeelszaken@daadnotarissen.nl. 

Wat verwachten wĳ van jou?:
• Een grote mate van �exibiliteit, zelfstandig & analytisch vermogen
• Een open werkhouding
• Een commerciële, ondernemende en proactieve houding
• Ervaring in personen- en familierecht is een pré
• Waarnemingsbevoegd is een pré
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
 

Wil jĳ als ambitieuze kandidaat-notaris personen- en familie-
recht bĳ Daad Notarissen aan de slag? Ben je ondernemend en
neem je graag het voortouw? Dan ben jĳ onze ideale kandidaat!
Dan is dit de uitdaging voor jou!
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