Junior Financieel
Adviseur
Ervaring opdoen bij verschillende bedrijven, investeren in je ontwikkeling én de
zekerheid van een contract? Brunel maakt het mogelijk. Jij bepaalt de koers
terwijl je onderzoekt waar nu echt jouw kracht ligt. De financiële wereld
verkennen en je sterke punten verder ontwikkelen? Solliciteren is de eerste
stap!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB206891
Markt: Bank & Verzekeringswezen
Branche: Banking
Expertisegebied: Front Office & Sales
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: woensdag 22 mei 2019

De functie
Altijd al in de financiële dienstverlening willen werken? Of ben je je aan het
oriënteren en ben je benieuwd wat Finance je allemaal te bieden heeft? Met
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jouw commerciële manier van denken en servicegerichte instelling kun jij alle
kanten op, dus kun je er maar beter voor zorgen dat dit de juiste is.
Samen met jou verkennen we de mogelijkheden en de ontwikkeling die bij jou
past. Dat doen we op maat. Zo kijken we naar jouw competenties en welk
vakgebied bij jou past. We beginnen natuurlijk bij het zo snel mogelijk behalen
van je Wft basis-certificaat. En met een mooie start-opdracht natuurlijk, want in
de praktijk leer je pas echt de kneepjes van het vak. Ben je eenmaal aan de
slag, dan kijken we samen verder naar de volgende stap in jouw persoonlijke
ontwikkelplan.
Jij kiest zelf de richting waar je je in wil verdiepen: hypotheken, bancair,
pensioenen of verzekeringen. Bij onze opdrachtgevers krijg je de kans om je
steeds verder te ontwikkelen in je expertise. Terwijl jij werkt aan je ontwikkeling
en het behalen van je doelen, staat jouw eigen Brunel-consultant je bij met raad
en daad.

Over jou
Jij:
Beschikt over een diploma op hbo-niveau
Hebt affiniteit met de financiële dienstverlening
Hebt ervaring met (telefonisch) klantcontact
Bent gedreven en hebt een klantgerichte instelling
Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden

Wat wij bieden
Als Bruneller ben je direct verzekerd van een marktconform salaris. Je krijgt de
kans om op onze kosten meerdere Wft-diploma’s te behalen. Daarnaast krijg je
verschillende trainingen aangeboden gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling.
Bij dit alles word je begeleid door je eigen Brunel-consultant.
Je krijgt van ons 26 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek. Ook
heb je recht op onze overige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
gunstige pensioenregeling, collectiviteitskorting op individuele verzekeringen en
leuke extra’s op cultureel en sportief gebied.

Vragen? Neem contact op
Suzanne Dijkgraaf
Consultant
Brunel Netherlands Amsterdam
s.dijkgraaf@brunel.net
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