Bedrijfsdetails
Volg je hart. Gebruik je hoofd.
Geld zet altijd iets in beweging. Bij Triodos Bank laten wij met ca. 1.700 collega’s geld werken voor een
positieve maatschappelijke verandering. Vanuit die missie financieren wij al 40 jaar bedrijven,
instellingen en projecten die een positieve verandering teweegbrengen op sociaal, ecologisch en
cultureel gebied. Daartoe worden we in staat gesteld door spaarders en beleggers, die kiezen voor een
eerlijke, duurzame en menswaardige samenleving. We investeren alleen in de reële economie en
handelen niet in complexe financiële producten. Bovendien kennen we alle duurzame ondernemers
die bij ons bankieren.
Mensen maken het verschil, dat weten wij bij Triodos Bank maar al te goed. Samen leveren we een
actieve bijdrage aan een duurzame samenleving en dat begint natuurlijk bij onze medewerkers.
Verschillende structurele reflectiemomenten en de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgen er
bijvoorbeeld voor dat we samen dat verschil kunnen maken. We houden elkaar scherp en werken
allemaal vanuit de missie van de Triodos Bank.

Functie
Voor de afdeling Zakelijke Relaties van Triodos Bank Nederland zijn
wij op zoek naar een Intern Relatiemanager (32-40 uur) voor het
team Duurzaam Vastgoed. Samen met de Relatiemanagers bedien
je een kredietportefeuille van vastgoedondernemers die hun
onroerend goed verhuren en help je nieuwe relaties aan te gaan. Jij
zorgt dat de dienstverlening aan de klant goed verloopt en stelt
krediet- en revisievoorstellen op.
Junior/Medior Intern Relatiemanager (32 - 40 uur) - met een goed ontwikkeld gevoel voor duurzaam
vastgoed

Profiel
Kom in actie:
Bevorder en bewaak proactief de zorgvuldige procesgang van de dienstverlening aan onze klant,
samen met de Relatiemanagers, je collega’s van het team en andere betrokken afdelingen;
Beoordeel samen met de Relatiemanagers zowel (potentiële) Duurzaam Vastgoed relaties als de te
financieren objecten inhoudelijk op aansluiting bij onze Triodos missie en op risicotechnisch- en
financieel gebied;
Schrijf revisievoorstellen waarin je periodiek de ontwikkelingen bij de klant en het kredietrisico
evalueert. Beoordeel daarbij de (financiële) prestaties aan de hand van de jaarcijfers en
verhuurinformatie;
Schrijf kredietvoorstellen met een heldere analyse van risico’s en neem een duidelijk onderbouwd
standpunt hierover in.
Het team
Het team Duurzaam Vastgoed van de afdeling Zakelijke Relaties bestaat uit acht medewerkers, samen
verantwoordelijk voor de financiering van ondernemingen en projecten binnen de kernsector
Duurzaam Vastgoed die op een concrete manier bijdragen aan een duurzame samenleving met meer
levenskwaliteit.
Dit ben jij
Een prettige collega. Je bent gecommitteerd aan de kernwaarden, missie en visie van onze bank en je
bent in staat deze vanuit jouw professie uit te dragen. Je neemt verantwoordelijkheid voor de
kredietportefeuille en de dienstverlening aan onze klant. Je bent positief opbouwend en weet door je
goede (financiële) analyse en jouw kritische vragen goed zicht te krijgen op de uitdagingen waar de
klant voor staat. Je werkt zelfstandig, bent proactief en neemt initiatieven. Je hebt kennis en ervaring
op het gebied van zakelijke kredietverlening en verhuurd vastgoed.
Ook startende talenten op het vlak van financiering of duurzaam vastgoed worden van harte
uitgenodigd om te reageren!

Verder beschik je over:
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Affiniteit met de financiële dienstverlening en/of verhuurd vastgoed
Cijfermatig inzicht
Goed analytisch vermogen
Klantgericht en zelfstandig

Aanbod
Locatie
Ons prijswinnende duurzame kantoor is gevestigd in Driebergen-Zeist, Nederland op Landgoed
Reehorst, op slechts 3 minuten lopen van het treinstation.
Wij bieden
Impact op de maatschappij staat voorop, zowel voor ons als voor jou. Onze arbeidsvoorwaarden
weerspiegelen deze visie. Dit houdt onder meer in:
een salaris passend bij de functie, ons beloningsbeleid en jouw
capaciteiten.
een aantrekkelijke pensioenregeling.
als je met het OV reist voor woon-werkverkeer, kan je de
mobiliteitskaart ook voor privéreizen gebruiken.
flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te
werken.
vergoeding van een fiets van de zaak tot een maximum van €
1.500.
30 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek, plus de
mogelijkheid om 2 weken extra vakantiedagen te kopen.
mogelijkheid om vrijwilligersverlof op te nemen.
mogelijkheden voor opleidingen en scholing.
de optie om deel te nemen aan onze collectieve zorgverzekering.
een thuiswerkvergoeding per thuiswerkdag.
een vergoeding voor de aanschaf van kwalificerende
arbovoorzieningen van € 750 euro per 5 jaar.
Interesse?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met **Sander Kooiman
(Manager) **via e-mail **sander.kooiman@triodos.nl **of telefoonnummer: **06-22126215 of met
Ilona van der Sluis, HR Adviseur via e-mail ilona.vandersluis@triodos.nl.
Kom jij ons versterken? Reageer dan voor 31 augustus door je cv en
motivatie te sturen via de groene button solliciteer nu t.a.v. Ilona
van der Sluis, HR Adviseur. We nemen alleen reacties via onze
website in behandeling.

Bij voldoende goede kandidaten behouden we ons het recht voor de vacature eerder te sluiten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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