
 

 
 

 

Vacature Huis & Hypotheek Almere Stad 
Huis & Hypotheek is een vertrouwde naam in de financiële wereld. De woonwensen in 
combinatie met de financiële situatie en vooruitzichten van onze klanten, vormen de basis 
van onze dienstverlening. Huis & Hypotheek biedt de consument op elk moment in zijn of 
haar leven compleet financieel advies dat ingaat op financiering, financiële risico’s en 
besparingen op de maandelijkse lasten. 

Voor de vestiging van Huis & Hypotheek Almere Stad zijn wij op zoek naar een ervaren: 

Hypotheekadviseur  (24-40 uur) 

Je werkt een zaterdag per maand en één of twee avonden per week. 

Als hypotheekadviseur voer je de volgende werkzaamheden uit: 

• het geven van onafhankelijk hypotheekadvies en additioneel financieel advies; 
• bemiddeling in hypotheken, verzekeringen en additionele financiële producten; 
• verzorgen van hypotheekaanvragen, hypotheekoffertes en additionele financiële 

producten; 
• onderhouden van contact met geldverstrekkers, verzekeraars en notarissen; 
• mede-initiëren, intern plannen en mede uitvoeren van lokale 

marktbewerkingsactiviteiten; 
• mede-waarborgen en verbeteren van kwaliteit van de dienstverlening; 
• coördineren en bewaken van afspraken tussen de makelaar(s) en de 

hypotheekadviseur. 
 

Om deze uitdaging aan te kunnen gaan: 

• heb je mbo+ of hbo werk- en denkniveau; 
• ben je in het bezit van het diploma Erkend Hypotheekadviseur is een pré; 
• ben je in het bezit van de benodigde Wft-diploma’s; 
• heb je werkervaring in een soortgelijke functie; 
• ben je klantgericht, stressbestendig en collegiaal; 
• werk je accuraat en heb je een flexibele instelling; 
• ben je een ondernemend type en kun je goed zelfstandig werken. 

Wat hebben wij te bieden? 
Een afwisselende functie in een dynamisch damesteam en voldoende groeimogelijkheden, 
een informele werksfeer en een marktconform salaris.  

Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar Huis & Hypotheek Almere Stad, t.a.v.  
Carolien Schut, Homerusplein 124, 1363 SZ Almere. Je kunt ook per mail reageren via 
carolien.schut@huis-hypotheek.nl.                                                     
 


