Word jij onze nieuwe collega?
BINNEN- EN BUITENDIENST ADVISEUR ZAKELIJKE
VERZEKERINGEN
S-Fin & Myburgh is op zoek naar een

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Binnen- en Buitendienst Adviseur voor de afdeling Zakelijke Verzekeringen. In deze
functie adviseer je ondernemingen op het gebied van bedrijfsmatige Schade- en Inkomensverzekeringen voor zowel
nieuwe als bestaande relaties en zorg je voor een servicegericht, inhoudelijk en deskundig advies. Dit doe je vanuit je
binnendienstfunctie, maar daarnaast bezoek je ook je eigen klanten. Wij verwachten dat je kansen kunt signaleren en
deze goed weet te benutten. De klant staat bij ons centraal: met hem willen wij graag een duurzame en langdurige relatie
opbouwen.

Tot de taken van de Binnen- en Buitendienst Adviseur
Zakelijke verzekeringen behoren o.a.:
• Het verzekeringstechnisch voorbereiden van aanvragen
voor nieuwe polissen en/of wijzigingen doen op bestaande
polissen, alsmede het controleren van de polisopmaak;
• Het onderhouden van contacten met
verzekeringsmaatschappijen, klanten en interne organisatie;
• Op accurate wijze gegevens verwerken met betrekking tot
klanten, polissen, contracten en schades;
• Het verzorgen van een correcte en volledige dossiervorming
en archivering;
• Oplossingsgericht behandelen van eventuele klachten van
relaties;
• Het verrichten van diverse commerciële (ondersteunende)
werkzaamheden;
• Het zelfstandig verzorgen van de correspondentie;
• Het volgen van relevante ontwikkelingen in de markt,
signaleren van knelpunten en voorstellen doen ter
verbetering van de resultaten;
• Werven en bezoeken van nieuwe klanten, alsmede het
bezoeken van bestaande klanten;
• Zelfstandig maken van de keuze voor product en
verzekeraar of financiële aanbieder binnen de beleidslijnen
van het bedrijf.

Wat vragen wij van jou?
• MBO+/HBO werk- en denkniveau;
• In het bezit van Wft Basis, Wft Schadeverzekeringen, Wft
Levensverzekeringen, Woningfinanciering 2 en Wft Erkend
Hypotheekadviseur;
• Goede contactuele eigenschappen in woord en geschrift;
• Dienstverlenende- en servicegerichte instelling;
• Collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid
zijn een must;
• PC-vaardig.

Wij bieden:
• Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een groeiend
bedrijf;
• Een ongedwongen sfeer binnen een gezellig team;
• Een marktconform salaris;
• Laptop, telefoon en een auto van de zaak.

Spreekt de functie jou aan of wil je graag meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Deborah Meeuwsen 0316-342433 of mail d.meeuwsen@sfin-myburgh.nl.
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