Ervaren zakelijke financieringsadviseur / zelfstandig ondernemende partner
Vacature: Ervaren zakelijke financieringsadviseur / zelfstandig ondernemende partner
Ben jij een commercieel talent, een salestopper met kennis van de zakelijke financiële wereld? Vind
je het leuk om persoonlijk, telefonisch en per e-mail contact te hebben met (potentiële) klanten en
onderdeel te zijn van de landelijke adviesorganisatie Credion? Dan is dit jouw kans om je te
profileren als zakelijke financieringsadviseur / zelfstandig ondernemende partner.
Als zakelijke financieringsadviseur / zelfstandig ondernemende partner ben je zelf startend
vermogen, die ‘out of the box’ durft te denken en met een pragmatische, ondernemende benadering
de klant centraal stelt en resultaat behalen als doel heeft. Je primaire taak is het realiseren van de
best passende financieringsoplossing voor je klant.
Je contactuele eigenschappen en verkoopkwaliteiten zijn de belangrijkste basis voor deze functie.
Contacten met klanten en prospects vinden persoonlijk, telefonisch en via e-mail plaats. Je creatieve
vermogen in een financiële wereld is sterk ontwikkeld en je acteert klantvraag gedreven. Credion
levert aan haar klanten de beste financieringsdeal. Welke geldverstrekker dat voor die betreffende
klant betreft, vinden wij niet relevant. Als een spin in het web binnen het proces van Credion zie je
altijd verbetermogelijkheden voor de organisatie. Je volgt relevante ontwikkelingen op de voet, staat
open voor ideeën maar weet ook zelf ideeën te creëren en bent in staat om deze over te brengen op
anderen.
Je bent verantwoordelijk voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het zoeken naar passende financieringsoplossingen voor klanten en prospects;
het opzetten van een passende financieringsstructuur voor een bedrijf of organisatie;
het krachtig adviseren van ondernemers op het gebied van bedrijfsfinancieringen;
het verkopen van de diensten aan interessante prospects;
het overtuigen van de prospect op basis van de combinatie van vakmanschap en contracterende
kwaliteiten;
het efficiënt, maar op een nette manier afhandelen van minder interessante prospects;
het vastleggen van marketing, proces en financiële informatie;
het continue verbeteren van (digitale) werkprocessen;
het volgen van trends en ontwikkelingen in de markt.
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Jij...
• hebt minimaal HBO, maar bij voorkeur WO werk- en denkniveau (Bedrijfseconomie/
Bedrijfskunde/ Management Economie en Recht);
• hebt ruime ervaring op het gebied van MKB financieringen;
• hebt kennis van Office pakket en CRM systemen;
• beschikt over goede en bewezen commerciële vaardigheden.
• hebt een actief netwerk op Voorne-Putten;
• herkent jezelf in de volgende vaardigheden: enthousiast, sociaal vaardig, wil resultaat boeken,
onbevangen, durf, overtuigingskracht en analytisch.
Credion
Credion realiseert geld om te ondernemen. Met ruim 60 vestigingen en beschikking over ruim 80
verschillende bronnen van geld adviseert en begeleidt Credion ondernemers naar de meest optimale
financieringsoplossing. Credion biedt financieringsoplossingen waar ondernemers niet aan hebben
gedacht.
Credion's credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”.
Credion Zuid-Hollandse Eilanden is onafhankelijk maar werkt samen met WEA Deltaland accountants
en belastingadviseurs. Credion is gevestigd in Oud-Beijerland, maar werkt ook vanuit kantoren in
Middelharnis en Brielle. Door de samenwerking kunnen de partijen elkaar versterken in het
adviseren en begeleiden van ondernemers.
Wij bieden je...
Voor de duidelijkheid; we bieden geen vaste baan, 13e maand en auto van de zaak. Wat we je wel
bieden:
Een uitdagende functie:
•
•
•

waarin je operationeel excellent moet handelen in een ontwikkelproces, waar je zelf mede
verantwoordelijk voor bent;
waarin je kunt meegroeien met het succes;
waarin je zelf startend bent met een hoge verantwoordelijkheid.

Maar nog belangrijker is wat we elkaar kunnen bieden. Dus denk jij dat je de bovengenoemde
persoon bent die we zoeken, dan zouden we graag persoonlijk de mogelijkheden onderzoeken in een
persoonlijk kennismakingsgesprek. Sta je hiervoor open, stuur dan je CV en motivatie aan Ruud
Gevers: 06 10 11 15 11 of per mail rgevers@credion.nl .
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