Medewerker Hypotheken (binnendienst)
Vind je het leuk om hypotheekaanvragen te begeleiden en het gehele proces van A tot Z te verzorgen? Vind je
het leuk om contact te hebben met veel verschillende relaties? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Als Medewerker Hypotheken zorg je ervoor dat hypotheekaanvragen soepel verlopen. Klanten kunnen bij jou
terecht voor vragen en advies en zorgt ervoor dat zij van begin tot eind goed begeleid worden. Je werkt
hiervoor nauw samen met onze hypotheekadviseurs. Jouw belangrijkste taken zijn:
•
•
•
•
•

Eerste aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande relaties;
Ontzorgt en begeleid klanten én adviseurs vanaf aanvraag tot acceptatie;
Administratieve en commerciële werkzaamheden op het gebied van hypotheken, financieringen en
verzekeringen;
Contact onderhouden met klanten, geldverstrekkers, verzekeraars, notarissen en makelaars;
Behandelen, coördineren en bewaken van het gehele hypotheekproces, klantdossiers en de
administratieve werkzaamheden daarbij verzorgen.

Wie zijn wij?
Ruim 20 jaar een vertrouwd gezicht aan de Kerkstraat in Sliedrecht. Wij staan bekend als een laagdrempelig
kantoor waar klanten altijd binnen kunnen lopen voor een “bakkie koffie”. We vinden vertrouwen erg
belangrijk en adviseren onze klanten daarom zoals wij zelf ook geadviseerd willen worden.
Klanten kunnen bij ons terecht op het gebied van hypotheken, verzekeringen, sparen, vermogensadvies en
bedrijfsfinancieringen. We hebben een samenwerking met Hoogveste waardoor wij klanten ook kunnen
bedienen op het gebied van makelaardij.
Wat breng jij mee?
Jouw functie is veelzijdig en afwisselend. Je vindt het leuk om overzicht te houden en houdt daarbij je hoofd
koel. Je bent gestructureerd, behulpzaam en oplossingsgericht. Het belang van de klant staat voorop en je weet
complexe zaken op een heldere manier naar klanten over te brengen. Je beschikt over:
•
•
•
•
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau;
Ervaring in een soortgelijk functie is een pré;
Diploma’s Wft Basis en Wft Hypothecair Krediet (of bereid dit op korte termijn te halen);
Interesse in klantcontact, flexibel, communicatief sterk, gedreven en je kunt je goed inleven;
Je kunt snel schakelen door gebruik te maken van diverse systemen en je bent goed in vastlegging.

We bieden we jou?
Wij zijn een hecht team met een plezierige werksfeer. Er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven en we delen
graag kennis met elkaar om samen te groeien. We horen ook graag van jou wat er beter kan, zodat we samen
onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Je kunt het volgende verwachten:
•
•
•
•

Een goed salaris dat past bij jouw kwaliteiten;
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar;
25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je enthousiast geworden?
Maak dan snel kennis met ons. Mail een korte motivatie met cv naar info@hypozekernederland.nl.
Heb je nog vragen of wil je meer inhoudelijke informatie over deze vacature? Wij staan je graag te woord via
0184-480165.
Wij zoeken onze nieuwe collega graag zelf, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt daarom niet op
prijs gesteld.

