
 

 

 

 

 

Financieel adviseur (28-36 uur per week) 
 
 

Maak jij makkelijk contact met mensen? Kun jij voor elk type financieringsvraag de juiste 

oplossing vinden? Is het voor jou belangrijk om een langetermijnrelatie op te bouwen met 

je klanten? Dan kun jij zomaar de gewenste versterking zijn van ons team! 

 
Blink Hypotheken uit Leiden zoekt een financieel adviseur. Een enthousiaste en 

klantgerichte professional, die klanten wil laten uitblinken. Een proactieve collega die mee 

wil groeien met ons jonge, snelgroeiende én onafhankelijke bedrijf. 

 
Blink Hypotheken is gevestigd op de Rijnsburgerweg in Leiden, samen met Credion Leiden. 

Wij staan voor persoonlijk contact en deskundig maatwerkadvies, en zijn aangesloten bij 

diverse netwerken in Leiden en omgeving. 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende en veelzijdige functie 

• Opleidingsbudget voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling 

• Een marktconform salaris, afhankelijk van je werkervaring 

• Een jong en informeel team, dat zeer gedreven is en altijd zoekt naar nieuwe 

uitdagingen 

• De beste tools die je werk nóg leuker maken 

• Heerlijke koffie, dagelijks een uitgebreide lunch en gezellige borrels op kantoor of – 

zodra het weer kan – in een van de leuke kroegen in Leiden. 

 
Wat verwachten we van jou? 

• Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als financieel adviseur voor 

hypotheken en verzekeringen. 

• Je bent in het bezit van de wettelijk vereiste diploma’s, zoals WFT 

Basis/Hypothecair/Vermogen, aangevuld met de benodigde PE-punten 

• Je woont in de omgeving Leiden of de Duin- en Bollenstreek. 



• Je hebt buitengewone interesse in hypotheken én vastgoedfinancieringen 

 

Wat zijn jouw belangrijkste werkzaamheden? 

Persoonlijke adviesgesprekken met starters en doorstromers vormen de rode draad van 

jouw werk. Jij kunt iedereen op zijn gemak stellen, weet in elke situatie te schakelen en kunt 

als geen ander achterhalen wat de klant precies wil. Of het nu gaat over de aankoop van 

een woning, een verbouwing of om het ophogen van de hypotheek. 

 
Jij zorgt ook dat klanten zich niet druk hoeven te maken over de administratieve 

afhandeling. Ondersteund door onze officemanager maak jij het ze zo makkelijk 

mogelijk. Dankzij jouw werk overzien én snappen die mensen de belangrijkste financiële 

consequenties van de verschillende scenario’s. Zodat ze een weloverwogen keuze 

kunnen maken. 

 
Welke groeimogelijkheden bieden wij? 

Kansen genoeg bij Blink! Onze basis staat als een huis en we bereiden ons voor op een 

uitbouw, zowel aan de particuliere als aan de zakelijke kant. Wij staan dus aan de vooravond 

van verdere groei en bieden jou volop de kans om met ons mee te groeien. 

 
Spreekt deze vacature jou aan? 

Schrijf een motivatiebrief en stuur die naar info@blinkhypotheken.nl, t.a.v. Martine. Mocht 

je nog vragen hebben over deze functie, bel haar gerust op: 06-14327677. 

mailto:info@blinkhypotheken.nl

