
   

 

Als financieel adviseur bedien je de klanten van VDZ. Je geeft advies en informatie over de mogelijkheden van onze dienstverlening op 
het gebied van schadeverzekeringen, consumptief krediet, hypotheken of vermogen. Je bent in staat om een volledige inventarisatie op 
je vakgebied af te leggen met een (potentiële) klant. Daarnaast analyseer je financiële situaties, beoordeel je de klant op mogelijke 
risico's en voorzie jij ze van financieel advies. Ook handel je de nazorg af. Tevens vind je het leuk om (complexere) vragen van klanten 
te beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomend
Vermogensbeheerder

woonachtend in een straal van 30km 
rond Hengelo
algemene kennis van MS-office / 
specifiek Word en Excel
bereidheid tot het volgen van verdere 
studies
uitstekende beheersing van 
Nederlandse taal in woord en geschrift
communicatief vaardig
stressbestendig
proactief, doelgericht en nauwkeurigheid
teamworker
minimaal HBO werk- en denkniveau
40 uur per week
 

 

 

 

een uitdagende functie; je krijgt bij 
ons de kans om door te groeien 
binnen de organisatie
marktconform salaris
diplomatoeslagen
wij vergoeden benodigde opleidingen
professionele werkomgeving
prettige werksfeer

 

Word jij onze nieuwe collega?
Mail dan je motivatie voorzien van CV naar 

secretariaat@groenstate.nl t.a.v. afdeling Personeelszaken

Groenstate Vermogensbeheer
Groenstate is een onafhankelijke 
toonaangevende en dynamische 
vermogensbeheerder. Wij zijn 
gevestigd in Hengelo.

Wat voor beleggers vaak een 
grote uitdaging is, is voor 
Groenstate dagelijks werk. Wij 
verlenen het vermogensbeheer 
aan particuliere en zakelijke 
beleggers. Persoonlijke 
aandacht en maatwerk zijn 
kernbegrippen in de relatie die 
wij met onze cliënten 
onderhouden. Doordat wij uniek 
zijn in Oost-Nederland, kunnen 
wij ook daadwerkelijk praktisch 
inhoud geven aan deze zaken.

Vanwege uitbreiding van onze taken & werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een:

Aankomend vermogensbeheerder

Wat ga je doen?
Als Junior Vermogensbeheer ben je primair verantwoordelijk voor het leggen van het eerste contact met 
nieuwe vermogensbeheerrelaties die veelal niet de juiste dienstverlening krijgen bij hun bank. Als geen 
ander kan je in je optreden een goede balans vinden tussen commerciële daadkracht en service, hierbij 
wordt eigen initiatief zeer gewaardeerd en aangemoedigd. 
Jij bent de verbindende schakel tussen de potentiële cliënt en de vermogensbeheerder.

Wat bieden wij?Wij vragen van jou


