Financieel Adviesbureau Midden-Nederland is een onafhankelijk adviesbureau waar de klant
centraal staat. Onze relaties kunnen bij ons terecht voor een totaalpakket aan financiële diensten:
verzekeringen, hypotheken, pensioenen, sparen en lenen, zowel particulier als zakelijk. Om ons
team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Medewerk(st)er Hypotheken 24-40 uur
Functieomschrijving:
Als medewerker hypotheken ben je in samenwerking met je collega’s, verantwoordelijk voor een
goed verloop van nieuwe hypotheekaanvragen en draag je zorg voor het beheer van de lopende
hypotheken.
Je communiceert met verschillende hypotheekverstrekkers en allerlei andere partijen zoals
notarissen, makelaars en verzekeraars. Nieuwe uitdagingen, verantwoordelijkheden en werken in
een informele werksfeer past bij je.
Werkzaamheden:
Je gaat onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- Commerciële en administratieve ondersteuning op het gebied van hypotheken,
levensverzekeringen en kredieten;
- Je behandelt hypotheekdossiers en draagt zorg voor de voortgang en tijdige afronding van
het traject;
- Je overlegt met betrokken partijen;
- Je ondersteunt de adviseurs.
Wat bieden wij:
Je werkt in een enthousiast team en hebt een verantwoordelijke en leuke baan, waarin je veel
contact hebt met relaties en hypotheekverstrekkers. Binnen deze functie is er voldoende ruimte voor
eigen initiatief, want wij leren ook graag van jou! Daarnaast bieden wij jou:
-

Opleidingen en cursussen die je verdere groei ondersteunen;
Een marktconform salaris met pensioenregeling en goede overige secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Wat verwachten wij van jou:
- Heb je hbo werk- en denkniveau of mbo+ met relevante werkervaring;
- Relevante werkervaring in de branche is een pré;
- Actuele diploma’s WFT Basis, Vermogen, Inkomen en Hypothecair Krediet zijn een pré;
- Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
- Je houdt van uitdagingen en toont eigen initiatief.
Contact
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan je CV met motivatie naar
martijn@financieeladviesbureau.nl.

Van ’t Hoffstraat 4 3863 AX Nijkerk
Tel. 033-246 55 51

www.financieeladviesbureau.nl

