
   

 
Heb jij een passie voor hypotheken én klanten? Wil jij het verschil maken en werken bij een jonge, ambitieuze 
hypotheekaanbieder die iedere dag mensen blij wil maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 

Onze ideale collega is een enthousiaste professional met excellente kennis van de hypotheekmarkt en 
hypotheken. Je denkt vanuit de klant en hebt ervaring met het aansturen van een midoffice of vergelijkbare 
teams. Je hebt je netwerk op orde en beschikt over de vaardigheden om mensen en teams uit verschillende 
disciplines te verbinden. Je stimuleert en overtuigt waarbij je de belangen van verschillende stakeholders in het 
oog houdt. Je beweegt je goed op zowel operationeel als tactisch niveau. Je bent gedreven om de beste 
klantbeleving te realiseren en komt met initiatieven voor verbetering en vernieuwing op het gebied van proces 
en dienstverlening die helpen onze doelen te behalen.  

 

Bij Lot maken we mensen blij. Dat doen we door onze hypotheken eenvoudig te houden, een aantrekkelijke 
rente te bieden en te zorgen dat de klant geen verrassingen achteraf krijgt of tegen ingewikkeld gedoe 
aanloopt. Jij bent binnen het team vooral verantwoordelijk om deze laatste belofte waar te maken. Iedere dag 
zetten we alles op alles om zoveel mogelijk mensen blij te maken. Jij zorgt ervoor dat de klanten en adviseurs 

zowel in het aanvraagproces als in beheer een top bediening krijgen.  
 

• Iedere dag opnieuw willen wij een uitstekende klantbeleving bieden. Een excellent proces helpt 
hierbij. 

o Je zorgt ervoor dat de hele keten, van het adviespakket van de adviseurs tot het 
beheersysteem top werkt. 

o Werkt iets niet naar behoren? Dan los jij het zelfstandig op.  
o Je onderhoudt contacten met externe (IT) leveranciers, Ockto, Softwarepakketten, Stater, 

BCM Global en andere business partners zoals bijvoorbeeld HDN. 

 
• Voor het acceptatieproces en het klantcontact werken wij samen met BCM Global en Stater. Je 

onderhoudt de relatie en hebt veelvuldig contact met de externe mid- en backoffice en het 
klantcontactcenter en bent direct verantwoordelijk voor de geleverde dienstverlening.  

o Je houdt nauwlettend in de gaten of de teams die de Lot klanten (waaronder adviseurs) 
bedienen de (merk)belofte waarmaken en stuurt hierop. Dit doe je aan de hand van goede 
rapportages en KPI’s waarbij je niet vergeet dat een KPI een middel is en geen doel. SLA’s zijn 

mooie contractuele afspraken maar blije klanten zijn het doel.  
o Je bent inhoudelijk aanspreekpunt voor de acceptatie (en beheer) teams en neemt indien 

nodig op klantniveau zelfstandig acceptatiebeslissingen. 

o Komen de medewerkers er niet uit? Jij zorgt er altijd voor dat ze weer door kunnen.  
o Je organiseert en leidt kennissessies, workshops etc. en geeft hiervoor presentaties. 
o Voor een deel van de activiteiten werk je ook samen met afdelingen binnen NIBC, 

bijvoorbeeld veiligheidszaken, reporting, marketing en achterstandsbeheer. Hier heb je veelal 

een coördinerende rol. 
 

• Het kan altijd beter, daarom ben je continue bezig om processen en beleid te verbeteren. Hierbij is 

data gedreven aansturen essentieel. 
o Marktontwikkelingen houd je in de gaten en vertaal je door naar werkbare oplossingen in het 

proces, dienstverlening en verbetering van het beleid. Je maakt dan ook presentaties, 
memo’s, rapportages en helpt bij het opstellen van beleid.  

o Je monitort of de generieke aanpassingen, ingegeven door wet- en regelgeving, aansluiten bij 
de klantbelofte en komt indien nodig met verbetervoorstellen.  

 



   
 

• Een vrolijke doorzetter 

• Passie voor hypotheken en de drive om het beste resultaat neer te zetten 

• Je denkt vanuit de klant 
• Je werkt zelfstandig en toont eigenaarschap 

• Open en communicatief vaardig 

• Ondernemend en initiërend 

• Je bent analytisch, kritisch en resultaatgericht  
• Een teamspeler  

• Je voert de regie en stakeholdermanagement is je tweede natuur 
• Specialistische kennis op het gebied van de acceptatie van hypotheken en hypotheekprocessen 

• Een uitgebreid netwerk in de branche 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Relevante vakdiploma’s waaronder WFT Hypothecair krediet (of bereid deze te halen) 
 

Wij bieden een dynamische omgeving in een collegiale werksfeer met veel ruimte voor eigen ontwikkeling en 
initiatief, waarbij je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de verdere groei van Lot Hypotheken, de OTM 
activiteiten van NIBC en contact hebt met senior management. NIBC is een relatief kleine bank met een 

informele cultuur. Daarnaast koesteren we onze ondernemende, professionele en inventieve cultuur. Voor het 
verbeteren van onze professionaliteit focussen we ons op het geven van continue feedback.  
 

NIBC Bank is een levendige bank in een wereld vol mogelijkheden. Met een sterke 'Think Yes' mentaliteit en 
beide benen op de grond veranderen we muren in deuren, die ons keer op keer toegang geven tot verrassende 
mogelijkheden en oplossingen voor klanten. 
 
Lot Hypotheken is een jonge, Nederlandse hypotheekaanbieder en 100% dochter van NIBC Bank.  
Lot verstrekt hypotheken waar je blij van wordt: duurzaam, met goede voorwaarden en zonder ingewikkeld 

gedoe. Lot is een zelfstandig opererend onderdeel binnen de strategische business unit Retail van NIBC Bank, 
wat de hypotheek- en spaaractiviteiten in Nederland, Duitsland en België omvat. Er wordt veel en nauw 
samengewerkt met andere teams binnen NIBC. Na een succesvolle lancering van Lot hypotheken op 13 februari 

2020 ligt de focus nu op groei en uitbouw van de propositie en het verder verstevigen van de marktpositie.  
 

Ben jij degene die wij zoeken en word je blij van het idee mee te mogen bouwen aan de verdere groei van Lot 
Hypotheken? Solliciteer dan nu via de NIBC website. Via de ‘apply’ knop kun je je sollicitatie invullen en jouw 
CV en motivatiebrief indienen. Om meerdere documenten te uploaden klik je nogmaals op ‘upload’ zodra het 
eerste document geladen is. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Buursink: saskia.buursink@nibc.com of 06-15882298.  

https://nibcatwork.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/External/job/The-Hague/Businessmanager-Operations-Lot-Hypotheken_R0001012

