Ter versterking van ons team op de
polisafdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste

MEDEWERKER BINNENDIENST VERZEKERINGEN
Ben jij thuis in verzekeringsland en haal jij voldoening uit het optimaal
bedienen van zowel particuliere als zakelijke klanten? Past een regionaal
kantoor bij jou en ben je toe aan een nieuwe baan?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren!
Functie

Van Lierop Adviesgroep is een
bekend en erkend kantoor op
gebied van financiële
dienstverlening (verzekeringen,
hypotheken, pensioenen)
en makelaardij.
Dit familiebedrijf is opgericht in
1951 en sindsdien uitgegroeid tot
een betrouwbare partner van
vele inwoners van NoordHolland, met die van de Kop van
Noord-Holland in het bijzonder.
Advies op maat,
een persoonlijke benadering,
afspraak is afspraak
en oprechte interesse vormen
de basis waarmee inmiddels
meer dan 30 medewerkers
dagelijks onze klanten
– vaak al generaties lang –
van dienst zijn.

Bezoek voor meer informatie over
ons kantoor onze website
www.vanlieropadviesgroep.nl
Heb je vragen over de functie,
neem dan contact op met
Ruud Beerepoot (0223-521234).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Als medewerker binnendienst werk je op de polisafdeling waar je je bezighoudt
met het offreren, afsluiten en wijzigen van schadeverzekeringen voor
particuliere en zakelijke klanten. Je denkt mee in wat de klant nodig heeft en
overlegt met de relatiebeheerder over de te nemen acties. De werkzaamheden
zijn veelal administratief van aard en worden afgewisseld met het contact met
klanten en medewerkers van verzekeringsmaatschappijen.

Wat vragen wij van jou?
Een klantgerichte en communicatief vaardige collega die zichzelf in de volgende
punten herkent:
In het bezit van een afgeronde HAVO of Mbo-opleiding
(bijvoorbeeld ROC Finance Academy of Bank- en Verzekeringswezen);
 Het diploma WFT Schade Zakelijk is een pre;
 Een goede (mondelinge en schriftelijke) beheersing van de Nederlandse taal;
 Administratief en rekenvaardig;
 Goede digitale vaardigheden: gewend om te werken in online omgevingen.
Wij werken met o.a. DIAS en Rolls;
 Minimale beschikbaarheid van 32 uur per week;


Wat kan jij verwachten van werken bij Van Lierop Adviesgroep?







Een mooie werkplek in Breezand;
Prima arbeidsvoorwaarden;
Gezamenlijke lunch- en koffiepauzes;
Meer dan 30 kundige en fijne collega’s;
Werktijden tussen 8.00 uur en 17.00 uur;
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien;

Herken jij jezelf in bovenstaande punten en is jouw enthousiasme gewekt voor
de functie medewerker binnendienst bij Van Lierop Adviesgroep in Breezand?

Reageer dan nu met je CV en motivatie via de
"solliciteer direct" button op www.debanensite.nl of mail naar Ruud
Beerepoot (ruudbe@vanlieropadviesgroep.nl)

