
■ Paul Klom berg Assurantiën ■

Silvolde - Gaanderen RegioBank 
Zelfstandig Adviseur 

Wij zijn op zoek naar jou! 

Kom werken bij de meest klantvriendelijke dienstverlener in de regio! 

Staat de klant bij jou áltijd voorop? Ben je commercieel én heb je kennis van hypotheken en 
particuliere verzekeringen? Ben je bereidt om ook op een avond te werken  Dan zijn wij op zoek 
naar jou! (40 uur). 

Paul Klomberg AssurantiënlRegioBank 

Paul Klomberg Assurantiën is een zelfstandig adviseur van RegioBank in Silvolde en Gaanderen en 
staat al ruim 30 jaar midden in de samenleving. Bij alle diensten die we verlenen, streven we naar een 
enthousiaste en tevreden klant. Gemiddeld waarderen onze klanten onze dienstverlening met een 
dikke 9. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. 

Functieomschrijving 

Als Adviseur hypotheken bij Paul Klomberg Assurantiën adviseer je zowel nieuwe als bestaande 
klanten. Bij ons heeft de klant de keuze uit maar liefst 27 verschillende geldverstrekkers. Aan jou de 
taak om samen met de klant te komen tot de beste aanbieder. Je bent in staat om de complexe 
hypotheekmaterie in begrijpelijke taal richting de klant te verwoorden. Je bent verantwoordelijk voor 
jouw eigen hypotheekaanvragen en begeleidt de klant vanaf het eerste gesprek tot aan de overdracht 
bij de notaris. Jij bent zijn aanspreekpunt, zowel nu als in de toekomst. Je werkomgeving bevat zowel 
het kantoor als bij de klanten thuis. Samen met de klant bepaal jij de geschikte locatie en het 
gewenste tijdstip. 

Wat verwachten wij van jou? 

• Je bent een betrokken persoon waarbij het in je karakter zit om klanten te begeleiden en te
ontzorgen in het gehele hypotheekadvies en bemiddelingstraject.

• Je wekt van nature vertrouwen en kunt op alle niveaus communiceren.
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent bereidt buiten kantooruren klantgesprekken te voeren.
• Je bent integer en solide. Het belang van de klant staat altijd voorop in jouw advisering;
• Je bent 40 uur per week beschikbaar;
• Je werkt zelfstandig en oplossingsgericht.
• Je bent servicegericht, klantvriendelijk en inlevend.
• Je bent in het bezit van WFT Basis, WFT Hypothecair Krediet, WFT Vermogen en WFT

schadeverzekeringen;
• Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring.

Dit ben jij 

Jouw kracht is dat je de complexe hypotheekvraagstukken begrijpelijk kunt maken voor de klant. Je 
leeft je in, in de situatie van de klant. 

Als je mensen graag helpt, met ze meedenkt en in staat bent om creatieve oplossingen te bedenken 
voor dagelijkse uitdagingen, past dit beroep bij je. Je bent in het bezit van de diploma's die nodig zijn 
voor de WFT-deskundigheid. 

Wij bieden: 

• je een leuke baan in een prettige informele werkomgeving;
• je een afwisselende functie in een dynamisch klein team;
• je een marktconform salaris;
• Een langdurige samenwerking;



■ Paul Klom berg Assurantiën■
Silvolde - Gaanderen Regio Bank 

Zelfstandig Adviseur 

Vragen? Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Paul Klom berg, 
vacature@paulklombergassurantien.nl of telefoonnummer 0315-340582 

Geïnteresseerd? 

Solliciteren kan tot en met 24 mei 2019. Wanneer je interesse hebt in deze vacature, Mail dan je 
sollicitatie inclusief CV (PDF) naar vacature@paulklombergassurantien.nl 

Soort dienstverband: Fulltime 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aan het zonder opdracht voorstellen van kandidaten kunnen 
geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend. 




