Vacature

Commercieel Medewerker Binnendienst
Hypotheken
In deze functie fungeer je als spin in het web binnen het groeiende hypothekenteam van EvR. Je houdt
je bezig met het bewaken van de voortgang van het proces vanaf de hypotheekaanvraag tot aan het
passeren van de hypotheek bij de notaris. Hiervoor onderhoud je telefonisch en schriftelijk contact met
relaties, geldverstrekkers, taxateurs en notarissen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
administratieve beheer van hypotheek dossiers en het up-to-date houden daarvan. Met behulp van
moderne software ben je in staat om de hypotheekadviseurs en klanten te ontzorgen.
Het team bestaat in totaal uit 6 personen. 4 Ervaren hypotheekadviseurs, een manager en daarnaast
heb je nog minstens 80 andere collega's van de andere afdelingen binnen EvR.

Ben jij degene die:


Commercieel en representatief;



Goed kan communiceren met klanten, banken, notarissen en taxateurs;



Wat weet van hypotheken of dit wilt leren;



Een pro-actieve houding heeft, iemand die graag dingen wil uitzoeken en uit handen wil nemen;



Zeer goed digitaal kan werken en houdt van efficiënt en gestructureerd werken;



Daarnaast ook van waarde kan zijn van het ondersteunen bij (nieuwbouw)projecten, samen met
de Manager Hypotheken;



Afspraken kan inplannen met klanten voor de hypotheekadviseurs;



Administratief sterk is;



Accuraat en netjes gegevens kan invoeren en controleren.

Het profiel
Wij zijn op zoek naar een medewerker die functioneert op MBO/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur
een HBO-diploma met een financiële insteek. Het bezit van diploma’s Wft basis, Wft Hypothecair Krediet
en Wft Vermogen is een pré. Je hebt daarnaast bij voorkeur commerciële ervaring. Kennis van excel,
Nationale Hypotheekbond, Accelerate, Adviesbox of de vaardigheid snel kennis te kunnen nemen van
nieuwe software.

Geboden wordt
Een leuke baan in een enthousiast team binnen één van de grotere onafhankelijke financieel
dienstverleners van Nederland met zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een marktconform
salaris.








Fulltime 38,5 uur
Salarisindicatie € 2500 - € 3000 (afhankelijk ervaring en eigen invulling functie)
13e maand
Premievrij pensioen
25 vakantiedagen
Korting op verzekeringen
Vaste werkplek aan de prachtige Javastraat in Den Haag

Er zijn prima doorgroeimogelijkheden, afhankelijk van ambities.

Over de organisatie, over EvR
EvR levert dienstverlening aan particulieren en de (groot) zakelijke markt op het gebied van
verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Met ruim 75 jaar ervaring en zo’n 85 medewerkers zetten
wij ons graag in voor de financiële zekerheid van onze klanten. Bij EvR snappen we dit als geen ander en
om ervoor te zorgen dat onze klanten met een gerust hart kunt blijven doen wat ze doen, bewaken wij
graag de risico’s.

Kernwaarden
Een viertal pijlers dienen als fundament en als rode draad voor alle communicatie en dienstverlening
tussen EvR en zijn klanten: betrouwbaar, deskundig, pragmatisch en persoonlijk.

Geïnteresseerd?
Word jij misschien onze nieuwe collega? Mail dan je CV en motivatiebrief naar times@evr.nl of neem
contact met mij (Tim van Es) op via 06-41209811.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

