
Register Makelaars

Hypothecair Planners

Financieel Planners

Pensioenadviseurs

Registeradviseur in Assurantiën

Risk Management Consultant

Registeradviseur

Verzuim- en Inkomensmanagement

Die verantwoordelijkheid kan dragen voor onze klanten, je staat direct

in contact als eerste aanspreekpunt. Je beoordeelt, voert in en

begeleidt alle nieuwe verzekeringsaanvragen, zowel particulier als

zakelijk. Je voert mutaties door op lopende verzekeringen. Je legt

afspraken met klanten en/of overeenkomsten vast en beheert deze

informatie. Je bereidt adviezen voor, werkt deze uit, je voert overleg

met verzekeraars en je vraagt offertes aan in samenwerking met en

ter ondersteuning van de adviseur.

 Er hangt een fijne werksfeer, waarin iedereen de ruimte krijgt om

rustig te werken en medewerkers elkaar uitdagen, aansporen en

helpen. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het

volgen van opleidingen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. We zijn

op zoek naar een medewerker met minimaal MBO werk- en

denkniveau met een diploma WFT Basis en WFT Schade Particulier.

We werken met softwareprogramma's zoals Dias/Faster Forward en

extranetten van verschillende verzekeraars. Is dit nog onbekend voor

je? Geen probleem, we begeleiden je hierbij!

KERKSTRAAT 10 TELEFOON 033-2981870 INFO@MEERWAERDE.NL WWW.MEERWAERDE.NL

COMMERCIEEL BINNENDIENST 

MEDEWERKER ASSURANTIËN

Wij zijn een allround financieel

advieskantoor. Aan de Kerkstraat 10, in

het hart van ons dorp, staat ons moderne,

sfeervolle kantoorpand. Wij helpen

particulieren en zakelijke klanten met

financieel advies en bemiddeling op het

gebied van verzekeringen, pensioenen,

hypotheken en makelaardij. Graag zouden

we een collega aan ons team toevoegen

die 1-3 jaar relevante werkervaring heeft

als binnendienst medewerker op het

gebied van particuliere en zakelijke

schadeverzekeringen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

WIJ BIEDEN
 een uitdagende, veelzijdige en dynamische baan, een team van

enthousiaste en gedreven collega’s, een prachtig nieuw kantoor

waar een fijne werksfeer heerst;

het betreft een functie (fulltime) voor 40 uur per week; met de

mogelijkheid voor een direct dienstverband

een marktconform salaris;

goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, goede studiefaciliteiten

en ontwikkelingsmogelijkheden.

We kijken naar je uit!
zeger@meerwaerde.nl

033-3035840


