
 

 

 

 

 
 
Berends & Slump | bankzaken – hypotheken – verzekeringen is een onafhankelijk advieskantoor  met 
29 medewerkers voor zowel de particuliere als de zakelijke markt met kantoren in Enschede, 
Harderwijk, Hattem en Twello. Wij bieden onze relaties gemak en zekerheid en daarom stellen wij 
hoge eisen aan onze medewerkers.  

Voor onze vestiging in Harderwijk zijn wij op zoek naar een 

Junior Relatiebeheerder (1 fte) 
 
Wat verwachten wij van jou in deze functie? 

 Als junior relatiebeheerder van Berends & Slump ben je integer, eerlijk en heb je plezier in 
leren en jezelf ontwikkelen. Je ondersteunt samen met je collega relatiebeheerders de 
adviseurs in je team.  
 

 Als team zorg je er samen voor dat onze relatie zo tevreden is dat hij/zij zijn ouders, broer, 
zus, opa, oma en vrienden naar ons doorverwijst. 

 
 Samen gaan we voor een lange-termijnrelatie. Met onze relaties en met elkaar. Jij maakt 

afspraken met relaties voor nazorggesprekken, plant werkafspraken in agenda’s en zorgt 
voor de verwerking van mailingen en werkzaamheden ten behoeve van verzekering- en 
hypotheekdossiers e.d. Naarmate je meer ervaring krijgt zal je takenpakket zich verder 
uitbreiden. 

 
 Je werkzaamheden voer je zo goed uit dat wij iedere AFM-proef kunnen doorstaan. Onze 

inspanningen zijn altijd reconstrueerbaar. 
 

 Je bent een ambitieuze “jonge hond”, leergierig en je houdt van uitdagingen.  
 

Kortom: ook de lat voor onze junior relatiebeheerder ligt hoog… 
 
Geldt dat ook voor jou, wil jij een goeie eerste stap maken op de arbeidsmarkt en herken jij je in 
bovenstaande punten? Sta jij hier volledig achter en durf jij hier ook op afgerekend te worden? Ben 
je daarnaast in het bezit van een bewezen MBO-werk- en denkniveau, in bezit van het diploma 
Commercieel Medewerker bank & verzekeringswezen en WFT Basis? Dan nodigen we jou uit om te 
solliciteren. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen  Marcel van den Nagel (0341-418208). 
Solliciteren kan door een e-mail met curriculum vitae te sturen naar onze afdeling P&O: 
g.jetten@berends-slump.nl onder vermelding van ‘Vacature Junior relatiebeheerder’. 
 
Kijk op onze website en Facebookpagina voor een indruk van ons bedrijf. 

http://www.berends-slump.nl/nl/medewerkers/marcel-van-den-nagel/
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