
 

 

 

 

Intern accountmanager (28-36 uur per week) 

 
 

Ben je altijd alert op commerciële kansen? Schakel jij moeiteloos tussen klanten, 

geldverstrekkers, makelaars en verzekeraars? En voel jij je bovengemiddeld 

verantwoordelijk voor jouw werk? Dan zijn we heel nieuwsgierig naar jou! 

 

Voor onze bedrijven Blink Hypotheken en Credion uit Leiden zoeken we een intern 

accountmanager. Een representatieve en flexibele teamspeler, die niets liever doet dan de 

verwachtingen van klanten overtreffen. Een praktisch ingestelde collega die mee wil 

groeien met ons jonge, snelgroeiende én onafhankelijke bedrijf. 

 
Blink en Credion zijn gevestigd op de Rijnsburgerweg in Leiden. Wij staan voor persoonlijk 

contact en deskundig maatwerkadvies voor elk financieel vraagstuk en we zijn 

aangesloten bij diverse netwerken in Leiden en omgeving. 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een marktconform salaris bij deze dynamische functie 

• Opleidingsmogelijkheden voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling 

• Een prettige werkplek in Leiden nabij het centrum 

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

nieuwe uitdagingen 

• Een uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden en veel ruimte voor 

eigen initiatief 

• 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 kennis van en ervaring in de financiële dienstverlening 

• Je bent in het bezit van WFT Basis en Hypothecair 

Krediet/Vermogen, en eventueel aanvullende opleidingen 



• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

• Jij volgt de economische ontwikkelingen op de voet 

• Je bent een sparringpartner van de adviseurs op kantoor 

• Je hebt geen van 9 tot 5 mentaliteit 

 

Wat zijn jouw belangrijkste werkzaamheden? 

• Met ons team commerciële groei realiseren 

• Snel schakelen tussen klant, adviseur en geldverstrekker 

• Gezamenlijk het beste financiële plan voor de klant uitstippelen 

• Regelmatig contact onderhouden met ons klantbestand: deze mensen 
koesteren we 

• Op diverse fronten ondersteunen: van afspraken inplannen tot het 

uitwerken van hypotheekaanvragen en vastgoedfinancieringen 

• De aanvragen en dossiers ‘bewaken met je leven’ 

• Meedenken met en uitrollen van marketingacties. 

 

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, of met Daniël op 

06- 13239523. 
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