De Beleggershypotheek is een groeiende adviesorganisatie, die zich sinds zijn oprichting heeft
geprofessionaliseerd in de wereld van commercieel vastgoed en vastgoedfinanciering. De cliënten
bestaan uit vermogende particulieren die willen investeren in een beleggingspand, investeerders die zich
concentreren op de groei van hun vastgoedportfolio en projectontwikkelaars die vastgoed transformeren
naar een nieuwe bestemming.
Als vastgoedadviseur binnen De Beleggershypotheek voel je jezelf thuis in de wereld van privéinvesteerders, geldverstrekkers zoals Domivest, RNHB, NIBC, Finker finance, DCMF en alternatieve
financieringsoplossingen, zoals crowdfunding.
Ook is het een pré, dat je enige basiskennis bezit inzake reguliere box 1 hypotheken.
Voor de vestiging van De Beleggershypotheek zijn wij op zoek naar een:

Financieel Adviseur m/v (fulltime)
Als Financieel Adviseur voer je de volgende werkzaamheden uit:
•
Het geven van onafhankelijk advies en additioneel financieel advies
•
Bemiddelen in hypotheken en additionele financiële producten
•
Het verzorgen van hypotheekaanvragen, hypotheekoffertes en additionele financiële producten
•
Bewaking van de voortgang inzake hypotheekoffertes en additionele financiële producten
•
Onderhouden van contact met geldverstrekkers, investeerders, notarissen, en overige relaties
•
Mede initiëren, intern plannen en mede uitvoeren van lokale marktbewerking activiteiten
•
Mede waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
•
Het coördineren en bewaken van afspraken gemaakt in het commerciële netwerk
•
Bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van de organisatie
•
Bijdrage leveren aan de marketing van de organisatie
Wat wij van jou verwachten om deze uitdaging aan te kunnen gaan:
•
Heb je een MBO+ of HBO werk- en denkniveau
•
Heb je werkervaring in een soortgelijke functie
•
Ben je klantgericht, stressbestendig en collegiaal
•
Werk je accuraat en beschik je over een flexibele instelling
•
Ben je een ondernemend type en kun je uitstekend zelfstandig werken
•
Minimaal in bezit van de benodigde WFT's
Wat hebben wij te bieden?
•
Een afwisselende functie in een dynamisch team
•
Voldoende groeimogelijkheden
•
Een informele werksfeer
•
Een marktconform salaris
Enthousiast over deze functie?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar De Beleggershypotheek, t.a.v. Danny van der Horst, Oosteinde
55, 2548 AK Den Haag. Je kunt ook per mail reageren via info@debeleggershypotheek.nl.

Eventueel kan je ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)70 - 219 52 70 of

mobiel op +31 (0)6 - 383 012 97.

Oosteinde 55, 2548 AK ’s-Gravenhage, +31 (0)70 – 219 52 70, info@debeleggershypotheek.nl

