
Vacature Toegevoegd/Kandidaat Gerechtsdeurwaarder Buitenpost (24 - 40 uur)  
 
Aan de slag als Toegevoegd/Kandidaat Gerechtsdeurwaarder vanuit ons kantoor in 
Buitenpost! 
 
Jij zoekt een job waarin je al het door jou geleerde, in de praktijk kan uitvoeren. Je bent op zoek naar 
een functie waarin je je verder ontwikkelt en waarin je kunt groeien. 
 
Je komt te werken bij ons kantoor in Buitenpost. Wij zijn een vooruitstrevend kantoor, dat graag 
verder bouwt aan een goede dienstverlening voor onze klanten, maar ook voor onze debiteuren. 
Jij bent verantwoordelijk voor het uitbrengen en controleren van exploten en het leggen van alle 
soorten beslagen. Wil je het liefst hele dag de weg op of juist een mix met kantoor? Bij ons is veel 
mogelijk.  
 
“Dankzij jou geven onze klanten,  met een gerust hart hun zaak uit handen. Daar doe jij het voor!”  
 
Wil jij 24 of 40 uur werken? Parttime of fulltime is in overleg bespreekbaar.  
 
Pas jij bij ons?  
Jij bent resultaatgericht, daadkrachtig en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. Je bent 
zoals beschreven verantwoordelijk voor alle ambtelijke werkzaamheden. Heb jij ervaring met losse 
opdrachten en/of executie en wil je ook hier onderdeel vanuit maken, dan juichen wij dat zeker toe! 
Afhankelijk van jouw ambitie kan de functie en het takenpakket verder worden uitgebreid.  
 
Werken in een team maakt je blij! Je werkt met plezier en geniet er tevens van om jouw eigen 
opgedane wijsheid in te zetten, om zo ons kantoor naar een hoger level te helpen tillen. Jouw 
dagelijkse taken doe je niet op de automatische piloot. Jij bent gedreven om alsmaar te blijven 
groeien in jouw vak als toegevoegd/ kandidaat Gerechtsdeurwaarder.  
 
Passen wij bij jou?  
Bij Slagman Gerechtsdeurwaarders en Juristen werk je bij een betrouwbare werkgever die jou volop 
mogelijkheden biedt om door te groeien. Wij blinken met name uit op het gebied van de specifieke 
gerechtsdeurwaarderspraktijk en in het verlenen van ambtelijk juridische diensten. Dit zijn 
vakgebieden waarin voor jouw als toekomstig teamlid veel uitdaging te vinden is. 
 
Wij zitten in het hart van de Noorderlijk provincies en hebben de ambitie om ons kantoor verder te 
doen groeien. Daarmee ontstaat de mogelijkheid dat jij met ons mee groeit!  
  
Ons kantoor staat erom bekend erg toegankelijk te zijn, zowel voor ons team, voor onze klanten als 
voor jou! Onze ploeg bestaat uit een mooie mix in zowel leeftijden als persoonlijkheden. Heb je er al 
zin in om te komen solliciteren? Vooruit, nog wat pluspunten: Ieder jaar genieten wij van een gaaf 
bedrijfsuitje! En op vrijdags gaan we samen lunchen! 
 
Interesse?  
Heb je interesse in deze uitdagende job? Je kunt jouw motivatie en CV voor maandag 20 juni mailen 
naar Rudmer Slagman en/ of Elly Speulman via: r.slagman@slagmangdw.nl en/ of 
e.speulman@slagmangdw.nl. We kijken ernaar uit om met jou in gesprek te gaan!  
Heb je voordat je begint met schrijven nog vragen over de vacature? Wij beantwoorden jouw vragen 
graag. Je kunt ons bereiken via: 0511- 820239.  


