Vacature van De Hypotheekshop Zoetermeer Centrum
De Hypotheekshop is met ruim 150 kantoren de grootste financiële adviesketen in Nederland.
Wij hebben onafhankelijkheid en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Doen wat je een klant
belooft en net iets meer doen dan de klant van je verwacht is onze drijfveer.
Wegens aanhoudende drukte op de woningmarkt zijn wij op zoek naar een:

Erkend hypotheekadviseur / Erkend hypothecair planner m/v (3 dagen)
De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:








Het geven van onafhankelijk hypotheekadvies en additioneel financieel advies
Bemiddeling in hypotheken, verzekeringen en additionele financiële producten
Het verzorgen van hypotheekaanvragen, hypotheekoffertes, additionele financiële
producten
Onderhouden van contact met geldverstrekker, verzekeraars en notarissen
Mede-initiëren, intern plannen en mede-uitvoeren van lokale marktbewerkingsactiviteiten
De kwaliteit van de dienstverlening waarborgen en verbeteren
Onderhouden van contacten met lokale makelaars

Om deze uitdaging aan te kunnen gaan:













Beschik je over een HBO-werk- en denkniveau
Ben je in het bezit van het diploma Erkend Hypothecair Planner en/of Erkend
Hypotheekadviseur
Ben je in het bezit van de diploma’s Hypothecair Krediet en Adviseur Inkomen
Ben je in het bezit van (pré) het diploma Adviseur Consumptief Krediet en/of Schade
Particulier
Heb je een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie
Heb je affiniteit met makelaardij en ervaring met assurantiën (pré)
Ben je cliëntgericht, stressbestendig, een teamplayer en collegiaal
Werk je accuraat en heb je een flexibele instelling
Ben je een ondernemend type dat uitstekend zelfstandig kan werken
Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit maar ben je ook in de avonduren aan het werk en op zaterdag
Bent u woonachtig in de regio Zoetermeer
Identificeer je je uiteraard met de kernwaarden van De Hypotheekshop.

Wat bieden wij jou?





Een professioneel, gedreven en plezierig team
Een organisatie met een informele cultuur
Een goede honorering, passend bij de zwaarte van de functie
Een goed en uitdagend toekomstperspectief



Een uitbreiding van het aantal uur is op termijn mogelijk

Enthousiast over deze functie? Stuur dan een sollicitatiemail met CV en motivatie naar
marianne@fpn-groep.nl. Vragen over de vacature kunt u stellen via de mail.

