Werken bij
Hypotheekcentrum voor
Ondernemers
Hypotheekcentrum voor Ondernemers adviseert en bemiddelt in hypotheken voor ondernemers. Je moet
dan denken aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die een woonhuishypotheek willen afsluiten of
beleggingspanden willen financieren. Wegens groei van ons bedrijf zoeken we een

Hypotheekadviseur voor 32-40 uur per week
Over Hypotheekentrum voor Ondernemers
Met een team van enthousiaste en betrokken medewerkers adviseren we elke dag weer ondernemers in hun
keuze voor een hypotheek of financiering. Hiervoor hebben we gespecialiseerde kennis in huis waarmee we een
goed onderbouwd advies kunnen geven.
Je functie
Als hypotheekadviseur ben je verantwoordelijk voor de advisering in en verkoop van nieuwe en bestaande
woningfinancieringen, financieringen van beleggingspanden en aanverwante producten. Je doet dit deskundig
en zelfstandig en op een commerciële, pro-actieve wijze, waarbij je resultaat- en klantgericht werkt. Het is
belangrijk dat jouw advies resulteert in een succesvolle verkoop en een tevreden cliënt.
Functie-eisen
- Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau en 3 tot 5 jaar commerciële werkervaring in de financiële sector;
- Je bent commercieel gedreven, resultaatgericht en bereid tot het volgen van relevante (certificerings)
opleidingen;
- Je bent in het bezit van de WFT-vakopleidingen, zoals WFT Hypothecair krediet;
- Het diploma Zakelijke kredietverlening is een pré. Heb je dit diploma niet dan ben je bereid dit te behalen om je
kennis in ondernemers en zakelijke financieringen te vergroten;
- Je beschikt over een goed cijfermatig analytisch vermogen;
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
- Je bent accuraat in afspraken, zowel met collega’s als met cliënten;
- Je hebt een sterke interesse in mensen en kunt deze interesse vertalen in klantgericht handelen;
- Je bent stressbestendig en je kunt zelfstandig prima werken;
- Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio.
Een klantgerichte, adviserende en op samenwerken gerichte houding vinden wij in deze functie
vanzelfsprekend.
Dienstverband
Het betreft een vast dienstverband van 32-40 uur per week.
Wat wij bieden
Je komt te werken in een leuk team met enthousiaste en betrokken collega’s. We zijn teamspelers die met elkaar
het beste voor onze cliënten willen bereiken.
Je salaris is marktconform, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Meer informatie en solliciteren:
Wil je meer informatie over deze vacature, dan kun je bellen met Angela Knaken: telefoon: 024-7503463, of
mailen naar info@hcvo.nl.
Meer informatie over Hypotheekcentrum voor Ondernemers vind je op www.hcvo.nl.
Je kunt je sollicitatie met c.v. sturen naar info@hcvo.nl, t.a.v. Angela Knaken, onder vermelding van ‘Sollicitatie’.

