VACATURE

Adviseur Particuliere Verzekeringen
Voor ons sterk groeiende assurantiekantoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die
bruist van de energie, commercieel en klantvriendelijk is én passie heeft voor het bedienen van
klanten op het gebied van verzekeren.

Wat hebben wij jou te bieden
In deze functie krijg je de verantwoordelijkheid voor het beheren en uitbouwen van de particuliere
verzekeringsportefeuille. Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het adviseren van bestaande en
nieuwe particuliere relaties. Dit kan zowel telefonisch, per videogesprek, email als in een face-to-face
gesprek. Daarnaast behoren alle bijkomende werkzaamheden - zoals het aannemen van de telefoon,
het verwerken van mutaties en actiepunten, het offreren van verzekeringen, de postbehandeling, de
verslaglegging, het aanvragen van verzekeringen, acquisitie en nazorg en overige
kantoorwerkzaamheden - tot jouw takenpakket. Ook de schadebehandeling is een onderdeel van
jouw werkzaamheden, in onze ogen één van de belangrijkste onderdelen. Want bij een snelle
afhandeling van een schade, waarbij continu tijdig de klant helder wordt geïnformeerd, kan jij ervoor
zorgen dat de klant een ambassadeur voor ons bedrijf wordt!
Je werkt nauw samen met de Adviseur Bedrijven en ondersteunt hem bij zijn werkzaamheden.
Je bent iemand die graag zelfstandig werkt en je verantwoordelijk voelt voor je werk.
Naast een uitdagende baan en een leuke werkomgeving, stimuleren wij persoonlijke ontwikkeling
door het aanbieden cursussen en opleidingen. Uiteraard bieden wij jou ook een marktconform salaris
en vakantiegeld. Als blijk van waardering krijg je ieder jaar een verrassing van ons, onafhankelijk van
de omzet, maar gewoon omdat je die verdient.
Wij zijn op zoek naar collega die 32 uur per week bij ons wil komen werken. Maar wil jij graag iets
meer of minder werken en denk je dat deze baan helemaal iets voor jou is, schroom dan niet en
reageer gewoon!
De aanstelling is eerst voor bepaalde tijd, blijkt dat na afloop van de contract(en) voor bepaalde tijd
wij nog steeds erg blij met elkaar zijn dan krijg je een contract voor onbepaalde tijd.
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•
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Je bent vrolijk en energiek;
Je staat met gemak klanten telefonisch te woord en je vindt het leuk om achter offertes aan te
bellen;
Je werkt zeer nauwkeurig (verslaglegging) en bent resultaatgericht;
Je werkt graag zelfstandig en je voelt je verantwoordelijk voor jouw werk;
Afspraak is afspraak bij jou;
Je durft mee te denken;
Je bent leergierig en ambitieus;
Je bent minimaal in het bezit van de diploma’s WFT Basis en WFT Schade Particulier, bij
voorkeur ook WFT vermogen. WFT inkomen en WFT schade zakelijk is een pré;
Je wilt graag verder studeren om jezelf te ontwikkelen om de klanten van optimaal advies te
kunnen voorzien;
HBO werk- en denkniveau;
3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;

Bedrijfsprofiel
SH Assurantie is een sterk groeiend assurantiekantoor en gevestigd in Zuidlaren. Op dit moment ligt
onze focus op het beheren en uitbouwen van de particuliere en zakelijke schadeportefeuille. Op ieder
vlak van onze dienstverlening kunnen particulieren en bedrijven rekenen op een deskundig en
onafhankelijk advies. Om écht onafhankelijk advies te kunnen geven, hebben wij bij veel
maatschappijen een aanstelling. Naast de premie zijn de voorwaarden, de schadebehandeling en de
service erg belangrijk voor ons in de keuze voor de verzekeraar.
Het opbouwen van een duurzame relatie met onze klanten staat bij ons op nummer één. Wij richten
ons op klanten die hun gehele verzekeringspakket aan ons toe vertrouwen. Over het algemeen blijft
een klant van SH Assurantie voor de rest van zijn/haar leven klant bij ons. Het merendeel van de
klanten is al 20 jaar klant bij SH Assurantie. Niets voor niets beoordelen klanten onze dienstverlening
met een ruime 9. (zie https://www.advieskeuze.nl/verzekeringsadvies/9471md/shassurantie?ps=CKQAAAAEACQMJzUIDLARENA)
Het doel van SH Assurantie is om met een gemotiveerd team te blijven groeien, innovatief en
vooruitstrevend te zijn. Onder groei verstaan wij: groei in omzet, groei in naamsbekendheid, groei in
aanbod van producten en diensten, maar ook groei van het team én van jou als het gaat om
persoonlijke ontwikkeling.
Enthousiast?
Wil je deel uitmaken van ons vooruitstrevende team? Dan zien we jouw reactie met belangstelling
tegemoet! Een uitgebreide motivatiebrief en CV kan je mailen naar edgar@shassurantie.nl vóór vrijdag
18 augustus.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Edgar Suurmeijer, eigenaar en Adviseur Bedrijven
via 050-8538417 of via edgar@shassurantie.nl

