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Hypotheek Acceptant 
& Underwriter
Je werkt nauw samen met accountmanagers, intermedi-
airs en klanten. Je rust niet tot de juiste stukken door de 
klant zijn aangeleverd. Je zorgt voor een helder en 
duidelijk proces.

Vacature

Commercieel

HBO

32-40 uur p.w.

Controle en beoordeling aangeleverde documenten
Informatie geven aan klanten over dossiervoortgang
Zorgen dat het dossier 100% klopt
Aanspreekpunt voor intermediair
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Dit ga je doen

Drie jaar ervaring in de bancaire of notariële sector
Ervaring in vastgoed (is een pré)
Teamspirit en een hands-on mentaliteit
Goede beheersing van Nederlandse taal
Secure en efficiënte werkhouding
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
overleggen
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Dit ben jij

Je werkt nauw samen met accountmanagers, intermediairs en klanten. Je rust niet tot de juiste stukken 
door de klant zijn aangeleverd. Je zorgt voor een helder en duidelijk proces. Jij hebt een actieve rol bij 
alle binnenkomende financieringsaanvragen. Vanaf het moment van aanvraag tot en met het passeren 
van de akte bij de notaris; jij bent van A tot Z betrokken bij het dossier

https://www.mogelijk.nl/
https://werkenbijmogelijk.nl/


Direct contact

0346 - 250 171 3046 - 782 200 werkenbij@mogelijk.nl

Vivian Bosscha
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Zo werkt solliciteren bij Mogelijk
Solliciteren

Je solliciteert

Upload of mail je 
CV en motivatie. Wij 
nemen contact met 

je op

Persoonlijk contact

Wij bellen jou om een 
persoonlijk gesprek in 

te plannen. 

Een live ontmoeting

We maken graag kennis 
met je in Breukelen om 

te kijken of het klikt.

1.
3.

2. Welkom bij Mogelijk!

Ben je akkoord met ons 
voorstel, dan kun je snel 

beginnen.

5.

4.

Vervolggesprek

Klikt het? Na een
 tweede gesprek maak

je kennis met je 
collega's.

Mogelijk biedt jou:

Wie zijn je collega’s

Over Mogelijk: wij financieren vastgoed

Je werkt nauw samen met accountmanagers, 
intermediairs en klanten. Je rust niet tot de juiste 
stukken door de klant zijn aangeleverd. Je zorgt 
voor een helder en duidelijk proces. Jij hebt een 
actieve rol bij alle binnenkomende financierings- 
aanvragen. Vanaf het moment van aanvraag tot en 
met het passeren van de akte bij de notaris; jij bent 
van A tot Z betrokken bij het dossier.

Ondernemers en vastgoedbeleggers kunnen hun 
zakelijke hypotheek bij Mogelijk afsluiten. En we 
bieden investeerders de mogelijkheid om met 
opgebouwd kapitaal de zakelijke hypotheek van 
een ondernemer te financieren. Dit doen wij anders 
dan anderen. We staan heel dicht bij onze klanten 
en doen er alles aan om hen blij te maken. Wij laten 
onszelf graag zien in de media, via verschillende 
kanalen. Onze aanpak slaat aan en daardoor 
groeien we hard! Nu is het weer tijd om ons 
gedreven, vakkundige en enthousiaste team verder 
uit te breiden.

Je collega’s hebben verschillende achtergronden en zijn divers wat betre� lee�ijd. De meesten hebben ervaring 
opgedaan in de vastgoedsector of financiële dienstverlening. 

https://www.mogelijk.nl/
https://werkenbijmogelijk.nl/
mailto:werkenbij@mogelijk.nl

