
Duale leerplek - Adviseur Dagelijkse Bankzaken  
 
Stel je eens voor…  
Stel je eens voor dat door jouw bijdrage, klanten hun bankzaken nog beter kunnen regelen en vrijwel 
helemaal zelfstandig en online kunnen doen. Een verantwoordelijkheid met impact die je vormgeeft 
als Adviseur Dagelijkse Bankzaken, door je klanten een warm welkom te heten, goed naar ze te 
luisteren en ze te helpen om hun kansen en risico’s in kaart te brengen. Jij gaat het avontuur aan 
binnen de snel veranderende wereld van het bankwezen. 
 
Impact creëren 

- Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze (toekomstige) klanten én het gezicht van de 
Rabobank in de markt en in lokale netwerken. In jouw marktteam heb jij een proactieve rol. 

- Als geen ander ben jij in staat om de juiste vragen te stellen, zodat je precies die 
ondersteuning kunt bieden die nodig is. Ook bij meer complexe klantvragen. 

- Jij hebt brede kennis van onze financiële producten en diensten, maar als jij het even niet 
meer weet, dan schakel je tijdig een collega met specialistische kennis in. 

- Jij hebt inzicht in waar de risico’s voor de klant liggen, zodat je acties kan uitzetten om deze 
risico’s te reduceren. 

- Jij blijft jezelf graag ontwikkelen, zodat je je klanten ook in de toekomst met de beste 
adviezen van dienst kan zijn.  

- Je weet wat er speelt in het werkgebied.  
- Jij wil gaan voor de 9+ klantbeleving en je snapt dat je dit in teamverband kunt bereiken. Dit 

doe jij door proactief verbeteringen aan te dragen en te implementeren.  
 
Met elkaar  
Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team bundelt de krachten om klanten 
zelfverzekerd financiële keuzes te laten maken. Dit doen wij door een sparringpartner te zijn met 
oprechte interesse in de klant. Dankzij onze Adviseurs Dagelijkse Bankzaken staat de klant er nooit 
alleen voor, want jij ondersteunt bij de belangrijke momenten in het leven van de klant.  
 
Met jouw talenten  
Dat klantgerichtheid, flexibel, mee- en vooruit denken onmisbaar zijn voor deze functie als Adviseur 
Dagelijkse Bankzaken is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist 
herkent: 

- je zit minimaal in het tweede jaar van een duale HBO opleiding gericht op de financiële 
dienstverlening; 

- je beschikt bij voorkeur over de diploma’s WFT Basis en WFT Schade Particulieren en WFT 
Consumptief of je bent bereid deze op een zeer korte termijn te behalen; 

- je bent flexibel in werktijden en in het rouleren tussen verschillende werklocaties; 
- je beschikt over sterke communicatie vaardigheden.  

 
Bij de Rabobank  
Dat de Rabobank een financiële dienstverlener is voor meer dan 8,5 miljoen klanten in 40 landen, 
wist je vast al. Weet je ook dat we met elkaar werken aan een betere wereld? Dit doen we op 101 
manieren. 

- Elk jaar geven we een deel van onze winst terug aan de maatschappij. Dit geld - dat wij 
coöperatief dividend noemen - investeren we in verschillende lokale initiatieven.  

- Klanten die hulp nodig hebben bij het regelen van bankzaken worden geholpen door onze 
mobiele adviseurs. We bieden ook speciale workshopsonline bankieren aan.  

- Wij zijn betrokken bij onze omgeving en klanten en steken regelmatig de handen uit de 
mouwen als vrijwilliger.  



 
Wil jij dit ook?  
De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te 
stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je de ruimte om te 
innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen en helpen je verwachtingen te 
overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kan groeien als professional.  
 
Laten we kennismaken  
Ben jij hem/haar? Onze nieuwe collega die de Rabobank wil versterken als Adviseur Dagelijkse 
Bankzaken? En zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten én de maatschappij? We 
ontvangen graag jouw sollicitatie op deze duale leerplek in Friesland. Handig om te weten:  

- Solliciteren kan tot en met 3 november 2020. Reacties worden conform 
vacaturemanagement in behandeling genomen. 

- Als je vragen hebt over de inhoud van de vacature, kan je die stellen aan Jolande Rezel, 
Manager Dagelijkse Bankzaken, via 06 12 42 83 68 of via Jolande.Rezel@rabobank.nl.  

- Simone Thalen, recruiter beantwoordt met plezier vragen over de sollicitatieprocedure 
via 06 21 98 43 42 of via Simone.Thalen@rabobank.nl.  

- Screening is een onderdeel van de sollicitatieprocedure. We toetsen op basis van de 
screening procedures die binnen de Rabobank gelden of nieuwe medewerkers voldoende 
betrouwbaar zijn om werkzaamheden bij de Rabobank te verrichten. 

- Jouw privacy is belangrijk voor ons. Mocht je hier meer over willen weten, klik dan deze op 
link. 

- Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te 
zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent. 

https://www.rabobank.com/nl/footer/privacy/index.html

