Rock & Roll @ FlexFront

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

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

Service zit hem vooral in de
afwijkende dossiers waar je
als acceptant je kennis en
ervaring over geldverstrekkers kan inzetten
om een post juist te onderbouwen en zodoende wél
kan accepteren.

• Een collega van jou

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

FlexFront ís Rock and Roll.
Het is keihard werken in
een dynamische omgeving waar je nooit stil staat.
FlexFront kent een
informele bedrijfscultuur
waar iedereen open zijn
mening mag geven
zonder daarop afgerekend
te worden.

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

Ik ben het meest trots op
de samenwerking die ik
met NIBC Direct heb opgebouwd in de tijd dat ik
verantwoordelijk was voor
dat team. Zowel met het
hoofdkantoor als onze
collega’s bij Stater.

• Wanneer ga jij tevreden

• Wat zou jij nog willen

Ik ben tevreden wanneer ik
een stuk meerwaarde heb
kunnen toevoegen door
mijn opgebouwde kennis
aan een dossier voor ofwel
de adviseur ofwel de geldverstrekker.

Ik hoop geldverstrekkers
richting de toekomst te
kunnen overtuigen van een
meer pragmatische aanpak
gecombineerd met een
gedegen risicoanalyse per
klant, wat zal zorgen voor
een soepeler hypotheek
proces waar wij minder
focussen op administratieve
zekerheid en meer
focussen op het
krediet risico.

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

