
Recent is er een nieuwe lichting gestart met 
het interne opleidingstraject van BCMGlobal. 
Een intensief traject van 6 maanden waarbij een 
trainee wordt opgeleid tot volwaardig hypo-
theekacceptant. 

“Bij BCMGlobal geloven we in de 
kracht van het zelf opleiden van onze 
medewerkers, naar onze maatstaven 
op het gebied van kennis, kwaliteit en 
servicegerichtheid”.

De beste hypotheekacceptatie van Nedeland? 
Dat durven wij wel te zeggen, met een ge-
prezen mid office die al 6 jaar op rij als beste 
wordt uitgeroepen door het intermediair. Snel, 
accuraat, meedenkend en een tikje eigenwijs. 
Werken bij BCMGlobal betekent jezelf blijven 
uitdagen en overtuigd zijn van je eigen exper-
tise en die van collega’s. Niet te snel afwijzen, 
maar onderzoeken hoe een aanvraag wel past. 
Daarmee helpen wij de adviseur én de klant. 
Dit resulteert in een hogere conversie.

BCMGlobal investeert actief in het overbrengen 
van onze werkwijze. Nieuwe mensen krijgen 
een intensieve introductie en opleiding. Waar-
bij naast een stevige inhoudelijke training ook 
de kernwaarden en filosofie sterk meegegeven 
worden. 

“Om de beste mid office van Nederland 
te blijven heb je de beste mensen 
nodig”.

Niet alleen maar vinkjes zetten, maar ook mee-
denken, mee ondernemen en altijd in gedachten 
houden dat het om een klant gaat die een 
hypotheeklening nodig heeft. Daarom geven wij 
de adviseur graag snel duidelijkheid. Dit vraagt om 

acceptanten met uitzonderlijke kwaliteiten.

Door onze hoge kwaliteitseisen in combinatie met 
een krappe arbeidsmarkt is het vinden van gekwa-
lificeerde hypotheekacceptanten een uitdaging. 
BCMGlobal kiest ervoor om niet af te wachten 
maar om zelf kansen te creëren, samen met onze 
HR-partner Rochewood.  

Ambitieuze high potentials van buiten de finan-
ciële sector krijgen bij BCMGlobal de kans zich te 
ontwikkelen tot beste hypotheekacceptant van 
Nederland. Het interne opleidingstraject is door 
BCMGlobal zelf ontwikkeld en wordt uitgevoerd 
door onze eigen mensen. Collega’s die de lat hoog 
leggen. Zij weten immers waar wij voor staan. Bij 
BCMGlobal geloven wij in continu verbeteren. Wij 
vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich 
blijven ontwikkelen om altijd het beste uit zichzelf 
te halen en elkaar daarbij te helpen. Daarom kop-
pelen wij onze nieuwe medewerkers ook altijd aan 
een ervaren buddy.
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