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Ben jij de beste financieel assistent?  

Dan zijn wij op zoek naar jou!  
  
Ben jij: 

 
- Enthousiast 

- In staat om te mulitasken 
- Een teamplayer 

    
  

 

Dan zoeken wij jou voor een  
dienstverband van 24 tot 36 uur per week! 
  
 

Wat wij van jou verwachten als onze nieuwe collega? 

Als assistent bij De Financiële Wooncoach sta je garant voor een  
optimale voorbereiding en inzetbaarheid van de adviseur(s).  

In deze functie ben je, samen met de adviseur, het 1e aanspreekpunt 
voor de klant. 

Je verzorgt op een efficiënte wijze de gespreksvoorbereidingen, en 
verwerkt de vragen van de klant. Je zorgt daarbij dat jij de klant op een 

natuurlijke wijze meeneemt in het adviesproces, en zorgt dat alle voor de 
afspraken relevante stukken zijn aangeleverd. Je beantwoordt klantvragen 

en verstrekt informatie vanuit een servicegerichte houding. Door een 
zorgvuldige klantbediening en goede telefonische bereikbaarheid realiseer 

je dat onze klanten ambassadeurs worden en blijven.  
 

Wat vragen wij van je? 
- MBO+/HBO werk- denk- en diplomaniveau; 

- WFT certificering volgens het nieuwe deskundigheidsgebouw of  
  daaraan gelijkgesteld te weten; basis en hypothecair krediet zijn een  

  must; 
- Daarnaast zijn de WFT certificering schade particulier en consumptief  
  krediet een pre; 

- In bezit van SEH-diploma is een pre; 

- Aantoonbare ervaring in het assisteren van een financieel adviseur; 
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Wie zijn wij? 
De Financiële Wooncoach is een persoonlijke  

allround financieel dienstverlener die op eigentijdse manier haar klanten 
adviseert bij financiële vraagstukken rondom wonen en inkomen. 

Daarnaast zijn wij specialist in hypotheken voor ondernemers, bij 
scheiden en nieuwbouw. 

Wij lopen voorop in het toepassen van nieuwe technieken om de 
klantbeleving en efficiëntie te kunnen maximaliseren. Dit zorgt voor een 

uitstekende klanttevredenheid, en dat is ons belangrijkste doel!  
 

Wat kan jij van ons verwachten? 
De Financiële Wooncoach zorgt voor een uitdagende en afwisselende 

functie in een dynamische werkomgeving.  

Wij bieden passende arbeidsvoorwaarden waarbij het salaris wordt 
afgestemd op jouw persoonlijke ervaring, opleiding en kennis.  

Ook faciliteren wij de benodigde opleidingen en zorgen dat je kunt 
groeien. 

 
Voldoe jij aan het omschreven profiel en ben je benieuwd naar deze 

uitdagende functie? Dan willen we je vragen om een motivatiebrief en CV 
te mailen naar info@definancielewooncoach.nl.  

Je kunt je sollicitatie richten aan Bas Verbakel en Mark Sanders. 
 

Wij kijken uit naar jouw reactie! 
 

Tot snel namens het team van De Financiële Wooncoach 
 

 


