RegioBank is in 100 jaar
uitgegroeid tot een ver-

Vrolijkfd is op zoek naar een

trouwd gezicht in de buurt. Voor betalen,

Adviseur Bank en Verzekeringen
(32 - 40 uur)

sparen en hypotheken. De zelfstandig adviseurs
van Regiobank in heel Nederland zijn als lokale
ondernemers nauw betrokken bij bedrijven en
particulieren in hun omgeving. Wij geloven in een
buurt waar mensen elkaar tegenkomen, naar elkaar
omkijken en samen dingen ondernemen. In recent
onderzoek van de Consumentenbond gaven onze

Als bank- en verzekeringsadviseur ben jij het gezicht van ons kantoor op het gebied
van schadeverzekeringen en RegioBank-activiteiten. In deze afwisselende functie
heb je direct contact met klanten: aan de balie, in de spreekkamer en aan de
telefoon. Je stelt offertes op, je verwerkt mutaties voor onze verzekeringsklanten en zorgt ervoor dat schades snel en goed worden afgehandeld.
Onze klanten van RegioBank geef je de persoonlijke aandacht die past bij
onze reputatie als klantvriendelijkste bank van Nederland.

Wat vragen wij?

Wat bieden wij?

• J e hebt het vermogen om snel te
schakelen in een afwisselende
functie

•S
 nel zicht op een vast dienstverband (wij streven naar een
langdurige relatie)

• J e hebt het talent om snel een band
op te bouwen met (nieuwe) klanten

•E
 en gezellige werksfeer waar
hard werken en plezier maken
hand in hand gaan

• J e bent in bezit van relevante
Wft-diploma’s of kunt die (op
onze kosten) snel behalen
• J e denkt actief mee om onze
processen te verbeteren, waarbij
jouw mening telt!

• Een marktconform salaris
• D e mogelijkheid om je voortdurend
te blijven ontwikkelen

klanten RegioBank het hoogste cijfer van alle
banken. Daar zijn we erg trots op. Net als op de titel
‘Klantvriendelijkste Bank van Nederland’.
Regiobank, de buurtzame bank.

Wie is Vrolijk fd?

Vrolijk fd is een jong en sterk groeiend bedrijf met een
verfrissende blik op financiële dienstverlening.
Als onafhankelijk adviseur zijn wij voor onze klanten de
schakel in de zoektocht naar de best passende hypotheek,
verzekering of bankproduct. Wij streven naar financieel
weerbare klanten waarbij persoonlijk contact essentieel is.
We zijn zelfstandig adviseur van RegioBank en hebben
vestigingen in Andijk en Enkhuizen.
Lijkt het je een uitdaging om bij ons als adviseur
aan de slag te gaan? Solliciteer dan snel!

Stuur je CV met een korte motivatie naar
Marleen Vrolijk, marleen@vrolijkfd.nl.
Voor meer informatie neem je telefonisch contact
met ons op via telefoonnummer 0228 59 24 20.

ANDIJK Kleingouw 28, 1619 CB Andijk T 0228 59 24 20
ENKHUIZEN Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen T 0228 31 67 86

vrolijkfd.nl

