Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Word paralegal/klerk bij Hoogenboom Netwerk Notarissen
Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werk je graag samen met jouw
collega's? Vind jij het leuk om met jouw juridische kennis, organisatorische
vaardigheden en inzicht in de processen het team te ondersteunen? Ben je daarnaast
sociaal, gezellig en klantgericht? Lees dan snel verder want wellicht ben jij onze
nieuwe, bij voorkeur fulltime, collega!
Functieomschrijving
We hebben op dit moment plaats voor meerdere paralegals/klerken voor de
- familiepraktijk; en/of
- vennootschapspraktijk.
Functie eisen
Wij zoeken voor deze functies collega's met onderstaande eigenschappen:
- Ervaring op het betreffende vakgebied
- Proactieve en innovatieve werkhouding
- Cliëntgericht
- Nauwkeurig
- Betrokken
- Collegiaal
Ons kantoor
Ons kantoor is gelegen in het hart van de Betuwe. Dat betekent onder meer: veel ruimte, een
groot regionaal werkgebied en dito netwerk. Steden als Nijmegen, Arnhem, 'sHertogenbosch en Utrecht in slechts 40 autominuten bereikbaar. In onze regio is een actief
bedrijfsleven gevestigd is met zowel kleine en grote familiebedrijven en veel nieuwbouw.
Ons team bestaat uit gekwalificeerde en ervaren medewerkers en heeft een gezonde
leeftijdsopbouw. Op dit moment bestaat het team uit een notaris, een toegevoegd notaris,
drie kandidaat-notarissen, drie gediplomeerde klerken en acht overige medewerkers. Er
heerst een collegiale, informele en open werksfeer op ons kantoor, waarin eigen initiatief, het
volgen van opleidingen, specialisatie en groeikansen aangemoedigd worden.
Ons werk
Wij behandelen met elkaar uitdagende en afwisselende zaken op alle rechtsgebieden, die
veelal om maatwerk vragen. Geen dag is hetzelfde! Wij werken in secties per vakgebied en
ons kantoor is ook buiten de regio aanspreekpunt voor gecompliceerde vraagstukken. Wij
zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen en streven een actieve deelname aan dit
samenwerkingsverband na.
Ben jij geïnteresseerd in een baan op ons kantoor? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.
Stuur je motivatie en curriculum vitae naar Govert Jan Hoogenboom,
hoogenboom@rivierenlandnotarissen.nl dan nemen wij contact met je op. Voor meer informatie kun
je ook telefonisch contact opnemen met Govert Jan Hoogenboom op tel 0344-692114.

