
       

                                                                              
        

 
 
 
Wil jij aan de slag bij de financieel dienstverlener die voorop loopt met de 

nieuwste technieken om de klantbeleving en efficiëntie te maximaliseren? 
Dit zorgt voor een uitstekende klanttevredenheid. De Financiële 

Wooncoach is een persoonlijke allround financieel dienstverlener die op 

eigentijdse manier haar klanten adviseert bij financiële vraagstukken 
rondom wonen en inkomen.  

 
financieel assistent voor 24 tot 36 uur  

  

Ben je enthousiast, een echte teamspeler en ben je in staat om te 
mulitasken en ben je toe aan een dynamische uitdaging dan is dit de baan 

voor jou! 
  

 
Functie omschrijving:  

 
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 de gespreksvoorbereidingen en verwerkt de vragen van 

de klant. Je neemt de regie, je neemt de klant op een natuurlijke 
wijze mee in het adviesproces en zorgt dat alle relevante stukken 

zijn aangeleverd. Je beantwoordt klantvragen en verstrekt 
informatie vanuit een servicegerichte houding.  

 Je gaat actief op zoek naar verbeteringen en of besparingen voor 
onze klanten, door actief de portefeuille te beheren. Je neemt zelf 

actie. 
 Je bent pro actief en denkt mee in het verbeteren van onze 

dienstverlening naar onze klanten. 
 Je zorgt voor een zorgvuldige klantbediening en een goede 

telefonische bereikbaarheid. 

 Je werkt op het kantoor in Helmond, incidenteel ook in Eindhoven. 
 Je zorgt dat onze klanten ambassadeurs worden en blijven. 

 
 

 
 

 
 

 
 



       

                                                                              
        

 

 
 

 
Functie eisen 

 MBO+/HBO werk- en denkniveau; 
 WFT certificering basis en hypothecair krediet zijn een must; 

WFT certificering schade particulier en consumptief krediet een pre; 
 SEH-diploma is een pre; 

 Veel ervaring in het assisteren van een financieel adviseur. 
 Ervaring met zelfstandig onderzoeken van dossiers op 

verbetermogelijkheden. 
 Goede communicatieve vaardigheden en werkt zeer precies; 

 
 

Wat kan jij van ons verwachten? 

De Financiële Wooncoach zorgt voor een uitdagende en afwisselende 
functie met verantwoordelijkheid. Ruimte voor eigen initiatief in een 

dynamische werkomgeving. Een vast aantal uren en dagen in overleg. 
Een passend salaris en interessante arbeidsvoorwaarden afgestemd op 

jouw persoonlijke ervaring, opleiding en kennis.  
Ook faciliteren zij de benodigde opleidingen en zorgen dat je kunt blijven 

ontwikkelen. 
 

 
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. 

Het team van De Financiële Wooncoach bestaat uit 7 medewerkers onder 

leiding van Bas Verbakel en Mark Sanders.  Wij zijn van mening dat de 
klant altijd een onafhankelijk advies moet krijgen en daarom wordt 

gewerkt met een breed netwerk van specialistische dienstverleners. Ook 
dan blijven wij de regie voeren in de samenwerking voor de klant. 

 
 

Meer weten?  
De werving voor deze functie is in handen van Automan een 

gespecialiseerd werving en selectie bureau uit Helmond.  
   

Neem voor meer informatie contact op via 088-0226666 of solliciteer 
rechtstreeks via www.automan.nl/vacaturepagina/ 

 
 
  


