
 
 

 

 

 

VACATURE 
 

Bedrijfsprofiel 

Buiting & Hurkmans biedt vanuit meerdere invalshoeken oplossingen voor complexe pensioen- 

en inkomensvraagstukken. Met onze kennis en ervaring staan wij garant voor een kwalitatief 

hoogstaand advies. Onze dienstverlening kenmerkt zich door klantgerichtheid, creativiteit, 

heldere communicatie, no-nonsense advisering en onafhankelijkheid. 

De toenemende behoefte aan advies heeft ertoe geleid dat wij met ons kantoor een gezonde 

groei hebben doorgemaakt en dat onze orderportefeuille groeit. Om deze groei goed op te 

vangen en het vertrek van een van onze huidige adviseurs goed in te vullen zijn we op zoek 

naar: 

 

(m/v) Pensioenadviseurs 

 

Functieomschrijving 

Samen met je collega’s bedien je een gevarieerde klantenkring. Je bent primair advies 

verantwoordelijk voor de toegewezen klanten. De werkzaamheden hebben betrekking op 

het adviseren inzake collectieve pensioenregelingen alsmede het beheren en onderhouden 

van klantrelaties. Daarnaast behoren ook het verzorgen van pensioenplanningen voor 

ondernemers, particulieren en zakelijke professionals alsmede overige inkomens 

vraagstukken tot je takenpakket.  

Je bent commercieel ingesteld en het werken uitgaande van KPI’s is je niet vreemd. De klant 

kiest jou op basis van jouw deskundigheid, vaardigheid en de “klik” zodat de klant met een 

goed gevoel alles op tafel kan leggen. 

Wat breng je mee? 

• Je beschikt over HBO/Universitair werk- en denkniveau; 

• Je bent in het bezit van de diploma’s WFT Basis, Vermogen, Inkomen en Pensioen; 

• Je hebt bij voorkeur relevante en recente werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Je bent een zelfstarter die accuraat, planmatig en gestructureerd werkt; 

• Je bent een teamspeler; 

• Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift; 

• Je beheerst de Engelse taal zowel in woord als geschrift; 

• Je bent (bij voorkeur) fulltime beschikbaar. 

Wat bieden wij jou? 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een leuke afwisselende functie met groeipotentieel;  

• Een ambitieuze en informele organisatie die wil samenwerken en kennis met elkaar 

wil delen; 

• Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen. 

 



 

Enthousiast? 

Herken jij jezelf en ben je enthousiast over bovenstaande functie? Presenteer dan jezelf met 

je CV en motivatie en stuur deze t.a.v. Ben Buiting, naar: b.buiting@pensioenadviseurs.nl. 
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