
27/09/2020
Onafhankelijk Financieel Adviseur, Immotheker Finotheker (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817489

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Drie op de vier Belgen vinden dat banken enkel aan hun
eigen belang denken. Bij Immotheker Finotheker zijn we
onafhankelijk van elke financiële instelling. We bieden dus
altijd eerlijk, betrouwbaar en correct advies.

Immotheker Finotheker blijft groeien en daarom zoeken wij
maar liefst 25 financiële adviseurs om in 2020 te starten.

Een totaalaanpak die wérkt.

Al meer dan 20 jaar helpen wij mensen bij de aankoop van
hun woning en zoeken we samen naar de lening die het
beste bij hen past. Maar ook voor het ideale pensioenplan of
een optimale verzekering kan iedereen nu bij Immotheker
Finotheker terecht. Een totaalaanpak die werkt en bij steeds
meer Belgen in de smaak valt.

Heb je zin om mee te stappen in dit avontuur? En heb je
zin om je eigen kantoor op te richten en een Immotheker
Finotheker expert te worden?

• U werkt als zelfstandig franchisenemer in uw eigen
kantoor of in een van onze bestaande kantoren.

• U bouwt aan duurzame klantenrelaties.

• U luistert naar de wensen van de klant i.v.m.
woonfinanciering, kapitaalopbouw of pensioenplanning.

• U maakt een onafhankelijke studie van de financiële
situatie van de klant.

• U stelt een passend woonkrediet of de geschikte spaar- en
beleggingsproducten voor aan de klant.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable administratif et financier

Durée : :

24 mois

Description libre : • U heeft een Bachelor- of Masterdiploma (bij voorkeur) in
economische richting (TEW, handelswetenschappen,
bedrijfsmanagement, financie-en verzekeringswezen, ...)

• U hebt al enkele jaren ervaring in de financiële
of/en verzekeringswereld en/of banking.

• U heeft een erkenning bij FSMA (Financial Services and
Markets Authority).

• U bent een ondernemer.

• U kunt heel goed luisteren en uzelf volledig verplaatsen in
de situatie van de klant.

• U beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent aangenaam in de omgang.

• U werkt met uiterste precisie.

• U bent alert, proactief, flexibel en dynamisch.

• Je bent woonachtig in de bredere omgevingsregio van je
toekomstig kantoor te Mol of Aartselaar.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817489-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 2

http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817489-inline.html?cid=Partner_LeForem

