ben jij
groen
genoeg?
Wij zoeken op korte termijn een bevlogen

Commercieel Assurantie
Binnendienst Medewerker (m/v)
Wij zijn Ask4benefits!

Een onafhankelijk financieel adviesbureau voor particulieren en bedrijven.
Gespecialiseerd in het leveren van maatwerk op het gebied van Verzekeren,
Hypotheken en Pensioenen. Precies, alles waardoor onze klanten beter slapen!
Wij kennen onze klanten. Want onze werkwijze is er een van persoonlijk contact,
meedenken, anticiperen en openheid. En onze klanten kennen ons. Zij waarderen
onze zorg, parate kennis en deskundigheid. En dat is de wisselwerking die echt
werkt... Ask4benefits, dat is voor elkaar! Maar is het ook iets voor jou?

Ben jij de allrounder, (24 - 40 uur in de week), die wij zoeken?
Wij bieden jou:
Een zelfstandige functie en afwisselend takenpakket.
- Commercieel en Wft-Proof onderhouden en uitbreiden van de bestaande
portefeuille;
- Contact met relaties, onze backoffice en verzekeringsmaatschappijen;
- Offreren van verzekeringen;
- Klantprofielen verwerken;
- Risico-inventarisaties verwerken;
- Procesvoering Wft-Proof ondersteunen;
- Administratief verwerken van aanvragen en mutaties van verzekeringen;
- Afspraken maken voor de buitendienst en deze voorbereiden
Jouw profiel voldoet aan:
- Minimaal MBO-niveau;
- In het bezit van actuele diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade, eventueel aangevuld met
Wft-Inkomen of de bereidheid dat diploma te willen behalen.
Op persoonlijk vlak: Je hebt goede contactuele eigenschappen en een
klantvriendelijke instelling, je bent ambitieus, initiatiefrijk en integer. Je hebt meerdere
jaren werkervaring opgedaan bij een bank of assurantiekantoor. Je kunt zelfstandig
werken; en hebt een representatieve uitstraling.
Nog even dit:
Wij bieden jou een afwisselende baan aan waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd in
een professionele, groeiende organisatie, waarin jij jouw talenten optimaal tot hun recht
kan laten komen. Daarbij krijg je natuurlijk de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.
Dit alles tegen een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
pensioen en een auto van de zaak.
Wekt deze functie jouw interesse?
Mail jouw sollicitatie en CV naar Ask4benefits B.V.
t.a.v. de directie, e-mail: info@ask4benefits.nl

www.ask4benefits.nl

