Rock & Roll @ FlexFront

Onze collega’s vertellen over hun passie bij FlexFront. 5 vragen, 5 eerlijke antwoorden

Maak kennis met Marjan, hypotheekacceptant.
• Service waar u blij van
wordt! Wat is dat in
jouw geval?

De adviseur naar
tevredenheid helpen en
het dossier dusdanig
aanbieden bij de geldverstrekker waardoor er in 1
keer een finaal akkoord kan
worden afgegeven.

• Een collega van jou

heeft eens gezegd dat
FlexFront ‘Rock and
Roll’ is. Wat is voor
jou Rock and Roll aan
FlexFront?

Bij FlexFront wordt serieus
en hard gewerkt met een
duidelijke visie. En gelukkig
kunnen we af en toe ook
lekker gek doen en dollen
op een feestje of een
bijeenkomst.

• Waar ben jij het meest
trots op? Welke klant
case of prestatie?
Compliment?

Het maakt me trots als ik
een bericht van een
adviseur krijg dat ik hem
goed geholpen heb en dat
de klant blij is. Dat je ziet
dat je dossier in 1 x finaal
gegeven wordt. Maar ook
op Flexfront zelf en wie we
zijn. Dat we zo hard werken
nu met zijn allen en toch
ook blijven lachen. Dat we
hart voor elkaar hebben als
collega’s onder elkaar.

• Wanneer ga jij tevreden

• Wat zou jij nog willen

Als ik veel dossier heb
kunnen verwerken en al
mijn e-mail is afgehandeld
en ik de volgende dag weer
fris en fruitig kan beginnen.

Communicatie in de
breedste zin van het woord:
notities maken, elkaar op de
hoogte brengen van
informatie, elkaar helpen
om je werk beter te
kunnen doen en vooral:
blijven lachen.

naar huis?

verbeteren?

Wordt u nog steeds blij van onze service? Stem opnieuw voor FlexFront in de Gouden Lotus Award verkiezing op advieskeuze.nll
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• Samenwerken in kennis
• Focus op dagverwerking
• Service waar u blij van wordt

