Wil jij werken in het mooie centrum van Spakenburg en ben
je geïnteresseerd in de zakelijke verzekeringsbranche?

DIT ZIJN WIJ
Wij zijn Meerwaerde financieel adviseurs BV.
Met een fijn team van 16 collega’s adviseren
we particulieren en bedrijven op het gebied
van hypotheken, verzekeringen, pensioenen
en financial planning.
We hebben een platte organisatie waarin
iedereen volop meedraait en de deur altijd
open staat voor ideeën en eigen inbreng. We
zetten graag een stapje extra voor onze
relaties: transparantie, kwaliteit en
persoonlijke aandacht staan bij ons centraal.
In de pauze loop je zo naar het centrum of de
haven van Spakenburg, want ons kantoor ligt
aan de Kerkstraat 10. En tot slot hebben we
een actieve personeelsvereniging die
minstens twee keer per jaar een activiteit of
uitje organiseert en er is regelmatig tijd voor
ontspanning en een bedrijfsborrel.
Register Makelaars
Hypothecair Planners
Financieel Planners
Pensioenadviseurs
Registeradviseurs in Assurantien
Risk Management Consultant
Registeradviseurs
Verzuim- en Inkomensmanagement

We kijken naar je uit!

……..dan hebben wij een mooie baan voor je.

MEDEWERKER ZAKELIJKE
SCHADE VERZEKERINGEN
WAT GA JE DOEN
Als medewerker zakelijke schade verzekeringen ondersteun jij de
adviseurs en werk je intensief met hen samen. De adviseurs kunnen
hierdoor onze relaties de aandacht geven die ze verdienen. Op
een reguliere werkdag beantwoord je vragen van relaties via mail
of telefoon. Je overlegt met maatschappijen en de adviseurs. Je
maakt offertes op en deelt deze met de adviseurs waarna je ze
administreert in het softwaresysteem. Tot slot behoort ook
schadebehandeling tot je werkzaamheden.
Afhankelijk van jouw wensen en kwaliteiten hebben we volop
mogelijkheden om de functie intern verder uit te breiden.

DIT BEN JIJ
Als (binnendienst) medewerker zakelijke schade verzekeringen;






DIT BIEDEN WIJ




Wil je meer weten, bijvoorbeeld over ons
bedrijf, de functie of onze
arbeidsvoorwaarden?
Neem contact op met Zeger van Twillert via
033-3035840 of zeger@meerwaerde.nl







KERKSTRAAT 10

•

033-2981870

Ondersteun je graag de adviseur;
Ben je secuur, zelfstandig en dienstverlenend;
Ben je in bezit van de benodigde WFT diploma’s of je bent
bereid deze te halen;
Heb je goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
En ben je beschikbaar voor 32-40 uren per week.

•



Prettige werksfeer met leuke, behulpzame en
enthousiaste collega’s;
Marktconform salaris passend bij jouw opleiding en ervaring;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioenregeling
en diverse personeelsregelingen);
Ruimte voor ontwikkeling door middel van opleidingen.

Prettige werksfeer met leuke, behulpzame en
enthousiaste collega’s;
Marktconform salaris passend bij jouw opleiding en ervaring;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioenregeling
en diverse personeelsregelingen);
Ruimte
voor ontwikkeling door •
middel WWW.MEERWAERDE.NL
van opleidingen.
INFO@MEERWAERDE.NL

