Vacature Hypotheek- en Financieel Adviseur bij Midden Brabant Advies
In verband met explosieve groei van ons klantenbestand, adviesbestand en doorgroei van onze
adviseurs, zoekt Midden Brabant Advies (vestigingen in Oisterwijk, Udenhout-Tilburg, Haaren
en Vught) meerdere gedreven en Wft gecertificeerde financieel adviseurs met affiniteit voor
hypotheekadvies. Er zijn mogelijkheden in loondienst en als zelfstandig freelancer.
De adviseurs moeten zelfstandig kunnen werken, gevoel hebben voor relatiebeheer en gericht zijn op
het verstrekken van financiële toekomstplannen. Bereid zijn om alle voorkomende
advieswerkzaamheden inzake verzekeringen en hypotheken op te pakken. Aandacht hebben voor het
verder versterken van de bestaande klantenportefeuille; zowel qua verdieping als verbreding. De
functie biedt vele uitdagingen en mogelijkheden voor wat betreft persoonlijke ontwikkeling. Er is ruimte
voor kandidaten in opleiding en kandidaten die de capaciteiten hebben om op termijn door te groeien
naar een senior-functie.

Functieprofiel Hypotheek- en Financieel Adviseur Midden Brabant Advies *)
Op de website www.middenbrabantadvies.nl onder "contact" staat een uitvoerige beschrijving van het
functieprofiel en de taakbeschrijving. Daarin staan de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
functiedoelen beschreven.
Bij sollicitatie en acceptatie van de functie van Hypotheek- en Financieel Adviseur binnen Midden
Brabant Advies verklaart de sollicitant nadrukkelijk het volgende:
 Deskundig te zijn op het terrein van de toebedeelde taken (cq de deskundigheid zich eigen te
maken)
 In bezit te zijn van alle voor de functie relevante Wft-diploma’s
 (Permanente) scholing te volgen op het vakgebied; conform vastgelegd in de Wet Financieel
Toezicht (Wft)
 De regels van het kantoor en de wettelijke voorschriften geldend voor de financiële
dienstverlener na te leven
 De bankiers Eed of Belofte (nogmaals) af te leggen
 Niet gehinderd te zijn door een non-concurrentiebeding van de huidige (of voormalige)
werkgever
 De kandidaat Hypotheek en Financieel Adviseur verklaart dat er ten aanzien van zijn/haar
persoon geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn of worden in kader van de
betrouwbaarheid welke voor een financiële dienstverlener buiten twijfel dient te staan.
De adviseur rapporteert rechtstreeks aan de eindverantwoordelijke directie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt WEL op prijs gesteld. De juiste tip/introductie
wordt beloond. Acquisitie door professionals wordt NIET op prijs gesteld. Sollicitaties graag inclusief
cv en motivatie mailto:dirks@middenbrabantadvies.nl of per post:
MIDDEN BRABANT ADVIES | P.J.M. (Peter) Dirks MBA | Directeur-Eigenaar | Postbus
111 5060 AC Oisterwijk. Bezoekadres Baerdijk 20, 5061 GG Oisterwijk.

*) Voor bankzaken (betalen en sparen) is er een exclusieve samenwerking met RegioBank.

