Vacature Erkend Hypotheekadviseur/Hypothecair planner m/v bij De Hypotheekshop Zwolle
De Hypotheekshop is met ruim 160 kantoren de grootste financiële adviesketen in Nederland.
In Zwolle hebben wij 3 vestigingen waar wij onafhankelijk hypotheek en financieel advies geven. Wij
hebben onafhankelijkheid en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Doe nog meer dan wat je
de klant beloofd hebt. Loop net even wat harder en ga voor die superblije klanten.
De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•

het geven van onafhankelijk hypotheek- en financieel advies;
bemiddeling in hypotheken, verzekeringen en additionele financiële producten;
het verzorgen van hypotheekaanvragen, hypotheekoffertes, additionele financiële
producten;
onderhouden van contact met geldverstrekkers, verzekeraars en notarissen;
mede-initiëren, intern plannen en mede-uitvoeren van lokale marktbewerkingsactiviteiten;
de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen en waar nodig verbeteren;
netwerk(en) in de regio Zwolle.

Om deze uitdaging aan te kunnen gaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beschik je over een HBO-werk- en denkniveau;
ben je in het bezit van de noodzakelijke Wft-diploma's: Basis, Hypothecair Krediet, Vermogen
en Inkomen (Schade Particulieren is een wens);
heb je een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie;
ben je klantgericht, stressbestendig, een teamplayer en collegiaal;
werk je accuraat en heb je een flexibele instelling (geen 9 tot 5);
ben je een ondernemend type dat uitstekend zelfstandig kan werken;
ben je flexibel met je agenda. Klantbelang staat immers voorop;
woon je in (de regio) Zwolle;
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 functie;
een goed en uitdagend toekomstperspectief.

Lijkt dit voor jou de perfecte op het lijf geschreven baan? Solliciteer dan op deze leuke uitdagende
functie middels een e-mail naar bart.desmidt@hypotheekshop.nl met daarbij een CV en motivatie.

