Hypotheekadviseur
32-40 uur per week | Standplaats Schagen

Word jij direct enthousiast van elementen als: eigen winkel runnen, hoge mate van
klantbetrokkenheid, bijdragen aan verandering binnen een onafhankelijke organisatie en regie
over je eigen succes? Dan willen wij graag kennis met je maken!
Voor ons kantoor in Schagen zijn wij op zoek naar een zelfbewuste en gedreven Hypotheekadviseur.
Een adviseur die net als wij, vanuit passie voor het vak, kwalitatief hoogwaardig advies geeft. Iemand
die beseft dat het regelen van een hypotheek meer betekent dan het regelen van het financiële
plaatje. Het is het zetten van toekomstige, belangrijke stappen die een grote impact hebben en waar
onze klanten graag in ondersteund worden.
Wat ga je doen?
Bij De Jong ben jij de adviseur en adviseer jij relaties op het gebied van hypotheken. Je wordt daarbij
ondersteund door een professioneel team van commerciële binnendienst medewerkers. Hierdoor heb
jij alle focus op het contact en de relatie met onze klanten.
Wie zijn wij?
De Jong Assurantiën is een vooruitstrevend en groeiend bedrijf met meerdere vestigingen in NoordHolland. Voor onze vestiging in Schagen (en flexibel inzetbaar in Den Helder) zijn wij op zoek naar
uitbreiding van ons hypotheekteam. Bekijk ook eens onze website www.de-jong.nl
Wat bieden wij?
- Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een groeiend en vooruitstrevend bedrijf
- Volop mogelijkheden voor zelfstandigheid, initiatief en persoonlijke groei
- Een goed, marktconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden
- Geoptimaliseerde werkomgeving met geavanceerde software
- Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband, een reiskostenvergoeding,
pensioenopbouw en veel gezelligheid
Wie zoeken wij?
Naast de genoemde eigenschappen ben jij in het bezit van de relevante diploma’s. Het diploma erkend
hypothecair planner is een pré.
Denk jij de juiste persoon te zijn om ons team te komen versterken?
Solliciteer vandaag nog en stuur jouw motivatie en CV naar Marita Mühren-Jonk (HR Adviseur) via
mmuhren@ndb.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Thijs van Ham
(Teamleider Hypotheken) 06-54245068, of Marita Mühren-Jonk (HR Adviseur) 06-10939714.

