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STARTERSFUNCTIE MBO4 
OVER UW FINANCIEEL PLAN 
Wij bieden een online platform waarvan consumenten gratis gebruik kunnen maken, met de 
mogelijkheid om alle financiële zaken op één plek te beheren. De financiële producten die via 
ons zijn afgesloten worden door ons actueel gehouden, daarnaast kunnen alle overige 
financiële producten aan ons worden opgestuurd. Wij vullen het profiel verder in, bovendien 
zullen wij alle producten controleren op voorwaarden, premies en kosten. Indien wij een beter 
alternatief kunnen bieden worden consumenten hierover geïnformeerd. Het betreft een 
uitbreiding van onze dienstverlening op gebied van persoonlijke financiële planning vanuit het 
moederbedrijf, 2Gather Financial. !
OVER DE FUNCTIE 
In je functie bij Uw Financieel Plan ga je aan de slag met het maken van vergelijkingen, 
opstellen van offertes en klanten telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van onze 
applicatie. !
Je gaat deel uit maken van een klein maar hecht team waar ruimte is voor eigen initiatief en je 
ook je eigen verantwoordelijkheid mag nemen. !
OVER JOU 
Je hebt de opleiding MBO4 Bank & Verzekeren afgerond en bent in bezit van minimaal Wft 
basis en Wft schadeverzekeringen particulier. Naast sterke sociale en communicatieve 
vaardigheden is het van belang dat kandidaten zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken. 
Je komt te werken in een klein maar hecht team waar veel ruimte is voor eigen initiatief. !
Mocht je interesse hebben en voldoe je aan dit profiel, dan nodigen wij je graag uit voor een 
nadere kennismaking met Uw Financieel Plan. !
INTERESSE? 
Mocht je interesse hebben en voldoe je aan dit profiel, dan vragen we je om een motivatiebrief 
te schrijven waarin je jezelf voorstelt, duidelijk maakt waarom je in de financiële branche wilt 
werken en waarom je bij Uw Financieel Plan aan de slag wilt. Stuur je motivatiebrief + CV naar 
contact@2gatherfinancial.nl. !
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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