
Vacature: Hypotheekadviseur 

Voor onze klanten zoeken wij de beste hypotheek, dat is onze passie! 
Deel jij deze passie, dan zijn wij op zoek naar jou…. 

Jouw job: 

Als Hypotheekadviseur bij HypoTakecare ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de 
bestaande portefeuille, maar ook voor de uitbreiding hiervan.  

In deze functie sta jij klanten met vraagstukken over hypothecaire zaken te woord, bijvoorbeeld bij 
het aankopen van een nieuwe woning, het verkopen van een woning, het aflossen van een 
hypotheek of het wijzigen van vorm, voorwaarden of rente van de hypotheek. 

Jouw doel is de klant voorzien van het beste advies en op die manier het creëren van een 
langetermijnrelatie. In je werk ben je altijd gericht op een optimale advisering en ontzorging van de 
klant. Ook als het lastig is, zie jij de uitdaging. Je komt je afspraken na en komt na het traject van 
informeren, inventariseren en analyseren overtuigend tot een advies. Daarna volgt bemiddeling en 
begeleiding tot aan de notaris. Klanten voelen zich bij jou gehoord, ervaren oprechte aandacht en 
weten zeker dat ze bij jou het beste advies krijgen! 

Jouw profiel:  

• HBO werk- en denkniveau; 
• minimaal in bezit van diploma WFT Hypothecair Krediet; 
• ervaren in het geven van onafhankelijk hypotheekadvies; 
• je bent klant- en resultaatgericht; 
• je bent een stevige sparringpartner; 
• kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan; 
• je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als 

mondeling); 
• je bent enthousiast, representatief en in staat snel een klik te maken met klanten; 
• je bent een teamplayer; 
• woonachtig in omgeving Bilthoven; 
• fulltime (40 uur) beschikbaar. 

Wij bieden: 

Een marktconform salaris, een prachtige werkomgeving met een (zo durven we gerust te stellen) 
fantastische werksfeer, fijne collega’s, veel begeleiding om je verder te ontwikkelen in je vak, 
doorgroeimogelijkheden en uitdagende klanten van starters tot directeur grootaandeelhouders, 
jong en oud.  

Ga je de uitdaging aan? 

Mail je sollicitatie met CV naar info@hypotakecare.nl t.a.v. Alexander Dierks. Meer informatie kun je 
vinden op onze website www.hypotakecare.nl of bel voor meer informatie met Alexander op 
telefoonnummer 030-601 73 03. 
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