
 

 

 

 

 
 
Berends & Slump | bankzaken – hypotheken – verzekeringen is een onafhankelijk advieskantoor met 
35 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 Enschede zijn wij op zoek naar een  

 

Relatiebeheerder Financieel advies (0.8 - 1 fte) 
 
Wat verwachten wij van jou in deze functie? 

 Jij vormt een team met de financieel adviseur en fungeert als haar/zijn rechterhand. 
 

 Jij bewaakt de voortgang van dossiers, met name de deadlines en bent hier het eerste 
aanspreekpunt voor onze relaties. 
 

 Jij ondersteunt de adviseur bij uitvoeren van commerciële beleid van het kantoor, je zoekt 
naar commerciële signalen en behoeften van prospects en relaties en zet deze om in actie. 
 

 Jij doorloopt zorgvuldig adviesprocessen en geeft deugdelijke en passende adviezen aan onze 
relaties en bespreekt de verzekeringsaanvragen met hen. 
 

 Jij draagt zorg voor de benodigde stukken t.b.v. hypotheekaanvragen en zorgt voor het 
aanvragen en de acceptatie van verzekeringen. 
 

 Jij weet als geen ander dat je in het belang van onze relatie optreedt. Dit merkt onze relatie, 
maar zeker ook alle partijen waarbij je de belangen van onze relatie behartigt (banken, 
verzekeraars, etc.), in jouw wijze van afwikkeling van het werk. 
 

 Jij weet dat jij het verschil maakt tussen een 100% tevreden relatie en alles daaronder. Met 
minder dan 100% neem jij geen genoegen. ‘Kwaliteit die verrast’ noemen wij dat. 

 
 
Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière, heb jij de kwaliteiten in huis om invulling te geven aan 
deze functie 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 4-werk- en denkniveau, 
ruime werkervaring en de diploma’s Wft Schade particulier en WFT vermogen? Dan nodigen we jou 
uit om te solliciteren. Kennis van ANVA is een pre. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Daniëlle Grooten - 053-4337777. 
Solliciteren kan door een e-mail met curriculum vitae te sturen naar onze afdeling P&O: 
g.jetten@berends-slump.nl onder vermelding van Enschede. 
 
Kijk op onze website en Facebookpagina voor een indruk van ons bedrijf. 
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