(Waarnemingsbevoegde) kandidaat-notaris voor
de algemene praktijk
Vanwege de groei van onze praktijk zijn wij op zoek naar een kandidaat-notaris voor de algemene
notariële praktijk.
Over Ohmann Notariaat
Ohmann Notariaat voert een algemene praktijk, die alle notariële gebieden omvat. Wij werken
voor een gevarieerde klantenkring (van particulier tot grote onderneming), vaak al generaties
lang. Wij hechten aan een goede dienstverlening en zijn geen prijsvechter. Daniel Ohmann is per
1 april 2018 tot notaris in Wassenaar benoemd en heeft de ambitie om de bestaande praktijk van
het kantoor verder uit te breiden. In de afgelopen 2 jaar is het kantoor gegroeid van 5 naar 11
medewerkers, waaronder 1 notaris, 2 toegevoegd notarissen, 1 ervaren kandidaat-notaris en 1
notarisklerk. Graag willen wij nu verder uitbreiden met een kandidaat-notaris voor de algemene
praktijk. Latere specialisatie in één van de rechtsgebieden behoort daarbij tot de mogelijkheden.
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. In september gaan wij waarschijnlijk weer terug naar
de Molen.
Profielschets kandidaat-notaris
Ter aanvulling van het team heeft Ohmann Notariaat plek voor een kandidaat-notaris, liefst met
waarnemingsbevoegdheid.
Wij zien ons team graag versterkt met iemand die:
•
•
•
•
•
•

minimaal 3 jaar praktijkervaring heeft, bij voorkeur opgedaan bij een (middel-)groot
notariskantoor, maar een startende kandidaat-notaris wordt ook van harte uitgenodigd om te
solliciteren;
cliëntgericht, collegiaal en communicatief is;
een enthousiaste werkhouding en ondernemende instelling heeft;
goede computervaardigheden heeft (het kantoor werkt met Assyst/Devoon; ervaring met dit
systeem is een pré);
een goede inzet toont en stressbestendig is;
minimaal 32 uur per week beschikbaar is.

Wat bieden wij je?
•
•
•
•

een prettige en informele werksfeer;
goede arbeidsvoorwaarden, mede afhankelijk van je voorervaring;
een uitdagende praktijk, met professionals die elkaar stimuleren om kennis en kwaliteit te
bevorderen;
ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden om je te ontwikkelen door het volgen van
cursussen.

Spreekt deze functie je aan?
Dan ontvangen wij graag je 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. Hij is bereikbaar
via 070-5123131.
Meer informatie over Ohmann Notariaat vind je op www.notariaatohmann.nl.

