Receptie- en bankmedewerker
(fulltime/parttime min. 32 uur/week)

Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende baan in de financiële dienstverlening?
Dan bieden wij jou een veelzijdige functie in een enthousiast en betrokken team!

Wat ga je doen als receptie- en bankmedewerker?
Met deze gecombineerde functie ben je voor 1 à 2 dagen het eerste aanspreekpunt voor onze
relaties. Dat betekent dat jij de telefoon beantwoordt en relaties ontvangt. Daarnaast speel je een
belangrijke rol in onze werkzaamheden als Zelfstandig adviseur van RegioBank. Hierbij kun je denken
aan het geven van advies over betaal- en spaarrekeningen aan onze particuliere en zakelijke relaties
en de verzorging van gehele afhandeling hiervan. Ook het bedenken van leuke acties, het opstarten
van lokale projecten en het geven van workshops.

Wie zijn wij?
Wij zijn DBA advies, een financieel advieskantoor met vestigingen in Barneveld en Lunteren. Met 18
enthousiaste medewerkers staan wij klaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken en
bankzaken. Bij ons staat klant- en servicegerichtheid met oog voor het menselijke aspect voorop. Met
een persoonlijke en laagdrempelige benadering proberen wij langdurige relaties op te bouwen. Dit
doen we al ruim 80 jaar met kundige medewerkers.

Wat maakt werken bij DBA advies zo leuk?
•
•
•
•
•
•

je hebt veel klantcontact;
je maakt onderdeel uit van een enthousiast en gezellig team in een prettige werksfeer;
we organiseren regelmatig een leuk personeelsuitje;
er is ruimte voor creativiteit;
je krijgt voldoende ontwikkelmogelijkheden;
wij hanteren een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat heb jij ons te bieden?
•
•
•
•
•
•

je vindt het leuk om proactief klantcontact te hebben;
je bent creatief en vindt het leuk om acties en projecten op te zetten;
je hebt een relevante opleiding gevolgd óf bent bereid deze te volgen;
telefoon- en mailbehandeling zijn niet vreemd voor jou;
je bent in ieder geval beschikbaar op woensdag en vrijdag;
je bent enthousiast, representatief, klantgericht, leergierig en communicatief vaardig.

Solliciteren?
Ben jij enthousiast over deze functie bij DBA advies? Wacht dan niet langer en stuur een korte
motivatie met CV naar rf.dejong@dba-advies.nl.

