Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij een ambitieus bedrijf in
de financiële dienstverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hypotheek Acceptant
Standplaats: Amsterdam
Bij welk bedrijf kom je te werken?
Adaxio is een financieel dienstverlener op het gebied van assetmanagement en leningbeheer. Door
onze ervaring en bijzondere positie in de markt kunnen wij unieke oplossingen bieden voor het hele
hypotheekproces. Bij ons staat de klant centraal. Klantgericht werken en het verlenen van service zit in
ons DNA. Bij Adaxio zorgen we er met elkaar voor dat onze service steeds beter wordt. Wij hebben lef
en denken graag in oplossingen. Dat uit zich in een innovatieve werkomgeving waarbij eigen
verantwoordelijk en ondernemen zeer gewaardeerd wordt. Adaxio is onderdeel van CMIS Group, een
internationaal opererende financieel servicer en telt ruim 200 ambitieuze medewerkers. CMIS Group zit
ook achter bekende formules als De Hypotheekshop, Hypokeur en Huis & Hypotheek.

Op welke afdeling kom je te werken?
Je zal onderdeel uit gaan maken van het team op de afdeling Origination Servicing. Deze afdeling
verzorgt voor, namens en in opdracht van hypotheekaanbieders en geldverstrekkers het volledige
proces van aanvraag tot en met het finaal akkoord van leningen. Met elkaar zorgen we voor een snelle
levering en bewaking van het gehele hypotheektraject, van offreren tot passeren garanderen we
snelheid en kwaliteit. Samen met jouw team zorg je voor een optimale klantbeleving en prettige manier
van samenwerken. Wij proberen ons werk continu te verbeteren.

Hoe ziet de functie eruit?
Als Hypotheek Acceptant toets je de hypotheekaanvraag aan de kaders van de betreffende
geldverstrekker. Vervolgens begeleid je het proces van het compleet maken van het dossier. Het draait
er hierbij allemaal om dat een aanvraag zo goed en snel mogelijk tot passering leidt, waarbij het
intermediair tussentijds voortdurend op de hoogte gehouden wordt van de status van zijn dossier.

Tot jouw competenties reken jij:










Accuraat. Je ziet er op toe dat de taken grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd;
Proactief: je anticipeert op mogelijke kansen en wacht niet af om tot actie over te gaan;
Groot verantwoordelijkheidsgevoel: je wil kwalitatief goed werk afleveren;
Zelfkritisch. Je bent gericht op wat verbeterd zou kunnen worden;
Doorzettingsvermogen en resultaatgericht: je stopt pas als je doel is bereikt;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Je bent een teamplayer;
Klantvriendelijk;
Enthousiasme; veel plezier in je vak.

Wij bieden jou:










Een marktconform salaris;
Een leuk en gedreven team om mee samen te werken;
Erkende WFT opleidingsmogelijkheden;
Coaching en training op kwaliteit en vaardigheden;
Doorgroeimogelijkheden binnen de financiële sector;
40-urige werkweek, 32 uur is bespreekbaar;
Een pensioenregeling (vanaf 21 jaar) en reiskostenvergoeding;
25 vakantiedagen;
Wij organiseren bedrijfsuitjes en sportevents. Daarbij doen wij ook graag mee aan events als de
Finance Run.

Jij solliciteert zeker als:










Je bent minimaal in bezit van de diploma’s WFT Basis en WFT Hypothecair krediet, bereid om
WFT Vermogen en Consumptief Krediet te behalen;
Je hebt gedegen en actuele werkervaring van minimaal 2 jaar op het gebied van hypotheek
acceptatie;
Je hebt ervaring binnen een dienstverlenende omgeving, je bent zelfstandig, klantgericht,
accuraat en flexibel;
Het onderhouden van relaties is je tweede natuur;
Je bent een teamplayer. Je vindt het vanzelfsprekend om bij te springen wanneer dit nodig is ;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Je hebt minimaal een MBO niveau 4 diploma;
Je bent woonachtig in de regio Amsterdam;
Je wel van een VrijMiBo houdt!

Reageren op deze vacature?
Stuur je CV en motivatiebrief naar recruitment@cmisgroup.com. We beoordelen alleen complete
sollicitaties. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Meer weten?
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen hebben, neem dan gerust contact op met mij.
Contactpersoon:
Nathalie Sikam
Telefoonnummer:
(088) 205 69 39
Een screening maakt onderdeel uit van het aannameproces.

