
 

 

 

 

Ervaren notarisklerk onroerend goed recht  

 

Functieomschrijving  

 

Ben je op zoek naar een mooie uitdaging binnen het notariaat? Heb je de nodige ervaring op het 

gebied van het particuliere onroerend goed recht en ben je enthousiast en collegiaal? Dan zijn wij 

op zoek naar jou!  

 

Over Ohmann Notariaat  

 

Ohmann Notariaat voert een algemene praktijk, die alle notariële gebieden omvat. Wij werken 

voor een gevarieerde klantenkring, vaak al generaties lang. Daniel Ohmann is per 1 april 2018 tot 

notaris in Wassenaar benoemd en heeft de ambitie om de onroerend goedpraktijk van het kantoor 

verder uit te breiden. In het afgelopen jaar is het kantoor gegroeid van 5 naar 7 medewerkers, 

waaronder 1 notaris, 1 toegevoegd notaris, 1 ervaren kandidaat-notaris en 1 ervaren notarisklerk 

ondernemingsrecht. Graag willen wij nu verder uitbreiden met een ervaren notarisklerk op het 

gebied van het onroerend goed recht.  

  

De particuliere onroerend goed praktijk van ons kantoor biedt je de mogelijkheid om veel bij te 

dragen en te leren. De werkzaamheden zijn divers en de omgeving is dynamisch. Je krijgt de 

vrijheid om de dossiers zelfstandig te behandelen, met de ondersteuning van het secretariaat en de 

controle van een ervaren kandidaat-notaris vastgoed. 

 

Wij zijn het oudste kantoor van Wassenaar, gevestigd in het centrum van het dorp. Normaal 

houden wij kantoor in de prachtige Molen de Windlust. Vanwege een verbouwing zijn wij 

tijdelijk uitgeweken naar Thof Wassenaar. 

 

Wat verwachten we van je?  

• HBO werk- en denkniveau;  

• minimaal 4 dagen per week beschikbaar; 

• ervaring met het zelfstandig behandelen van dossiers op het gebied van vastgoedrecht; 

• je bent representatief en hebt een klantgerichte en commerciële instelling; 

• een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  

• je bent nauwkeurig en accuraat; 

• je werkt zelfstandig maar ook in teamverband en kunt goed plannen.  

 

 



Wat bieden wij je? 

We bieden je een uitdagende praktijk, een fijne werksfeer met een gemotiveerd team van 

professionals die elkaar stimuleren om kennis en kwaliteit te bevorderen. Je arbeidsvoorwaarden 

zijn goed, mede afhankelijk van je voorervaring. 

Spreekt deze functie je aan?  

 

Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk jouw gemotiveerde sollicitatiebrief met CV per e-mail 

(notaris@notariaatohmann.nl) of per post (Hofcampweg 71, 2241 KE Wassenaar). Wil je nadere 

informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Daniel Ohmann, bereikbaar via 

070-5123131.  

 

Meer informatie over Ohmann Notariaat vind je op www.notariaatohmann.nl 

 


