Werkervaring opdoen in de hypothekenbranche of op zoek naar een mooie startersfunctie? Wij hebben
verschillende vacatures uitstaan bij Aegon!
Bij Aegon werk je samen aan een financieel bewust Nederland. Je stelt de klant centraal en pakt de
ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Dit doe je vanuit een persoonlijk advies en de verschillende
(maatschappelijke) initiatieven die Aegon steunt. Of in de woorden van Aegon 'alles begint met
aandacht'.
Binnen het hypothekenbedrijf zijn drie verschillende afdelingen. Waar je bij de servicedesk op niveau
schakelt met intermediairs en alle voorbijkomende vragen telefonisch beantwoord. Daar ben je op de
afdeling hypotheekacceptatie aan het sparren met intermediairs & verantwoordelijk voor het wel- of niet
uitschrijven van nieuwe hypotheken. De afdeling hypotheekbeheer past beter bij de stillere krachten op
de administratie- want hoe ga jij om met een echtscheiding en een gezamenlijke hypotheek?
Als jij bij Aegon succesvol wilt zijn is het belangrijk dat jij stevig in je schoenen staat en dat je
standvastig kunt zijn. Jij bent de expert! Je kunt zelfstandig werken, maar vergeet daarbij niet samen te
werken met je team of met andere afdelingen. In je samenwerking ben je positief kritisch waarbij ook
complimenteren en aanspreken van je collega's (inclusief je manager) voor jou heel normaal is.
Wat vragen we nog meer van je?
- Hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
- Bent in het bezit van een Wft-Basis diploma (eis) en Wft -Vermogen (pré);
- Bent bereid om Wft-Hypothecair Krediet te behalen (uiteraard kan dit op kosten van Randstad);
Wij bieden jou:
- Een afwisselende en uitdagende functie bij het hypothekenbedrijf van Aegon;
- Een contract met een bandbreedte van 16 - 32 of 24 - 40 uur per week
- Bij start, met Wft-Basis en Wft-Vermogen, verdien je €12,60 per uur. Gebaseerd op een 40-urige
werkweek een bruto maandsalaris van €2184,- Na het behalen van Wft-Hypothecair Krediet verdien je €13,60 per uur. Gebaseerd op een 40-urige
werkweek een bruto maandsalaris van €2355,-.
- Een baan met mooie ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, waar wij als Randstad graag over
meedenken;

