Wij zijn op zoek naar:

(Junior) Binnendienst
medewerker hypotheken/
verzekeringen
AANGENAAM
KENNIS TE MAKEN!
Van der Dussen Adviesgroep
is een begrip in de regio op
het gebied van hypotheken,
particuliere verzekeringen,
bedrijfsmatig risicobeheer,
bancaire dienstverlening
en financiële planning.
Tevens is van der Dussen
Adviesgroep zelfstandig
intermediair voor
RegioBank. De enthousiaste
medewerkers behartigen
de belangen van onze
relaties op een persoonlijke
en betrokken wijze.

Functie
Je bent verantwoordelijk voor de complete ondersteuning van een senior
adviseur bij het aanvragen van hypotheek-en verzekering offertes, completeren
van dossiers en uitwerken van adviezen en agendabeheer. Loopt een
hypotheek dossier even niet zo lekker? Dan ben jij de aangewezen persoon
om de klant te ontzorgen en de beste situatie voor de klant te realiseren.
Daarnaast maak je vergelijkingen voor de particuliere en zakelijke klant voor
de schadeverzekeringen. Je verwerkt mutaties en verzorgt de correspondentie
richting verzekeraars. Je hebt in deze rol direct klant contact, zowel schriftelijk,
telefonisch en via social media.
De uitdaging!
Je hebt bij voorkeur enige ervaring op het gebied van het administratief
ondersteunen van je collega’s. Je bent een echte teamspeler maar je bent
ook niet bang om zelfstandig te werk te gaan. Natuurlijk ben je administratief
sterk, stressbestendig en collegiaal.
Maar deze eigenschappen maken jou uniek:
• je bent klantgericht; je doet wat je belooft;
• je bent de spin in het web en houdt het overzicht;
• je toetst kennis aan ervaring en bent bereid van je fouten te leren;
• je bent iemand die knelpunten ziet en daar zelf oplossingen voor aandraagt;
• je voelt je prettig in een klein en informeel team.
Andere selectiecriteria zijn:
• mbo/hbo werk- en denkniveau;
• je bent bij voorkeur in het bezit van de Wft Basis, Wft Schadeverzekeringen
(zakelijk en particulier) en de Wft Hypothecair krediet;
• ervaring binnen de branche is een pré.
Wat bieden wij jou?
 en goede baan voor minimaal 32 uur per week in een dynamische,
•e
groeiende onderneming;
• een enthousiast, informeel team om mee te werken;
 en goede werksfeer, waarbij een goede grap op zijn tijd zeer wordt
•e
gewaardeerd;
• een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Burg. Godschalxstraat 78
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Geïnteresseerd?
Je sollicitatie met CV kun je mailen t.a.v. de heer J. van der Dussen:
info@vanderdussen.nl

