Word jij onze nieuwe collega?
S-Fin & Myburgh is op zoek naar een

BEDRIJVENADVISEUR
Ben jij thuis in de financiële dienstverlening en heb je ervaring met schade- en inkomensverzekeringen? Wij zijn op zoek
naar een bedrijvenadviseur die onze nieuwe en bestaande zakelijke klanten kan voorzien van de juiste verzekeringen.

Een bedrijvenadviseur is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar klanten. Dit zijn voornamelijk MKB’ers die hun bedrijf en inkomen
goed willen verzekeren. Jij bent er om hen te voorzien van de juiste kennis en informatie en natuurlijk om hen te overtuigen van onze
verzekeringsproducten. We bieden ook bancaire zaken en kunnen ondernemers helpen met het opbouwen van hun pensioen en die van
hun werknemers.
Maar we zijn vooral op zoek naar een collega die ons team kan versterken met enthousiasme en gezelligheid. Want dat straalt af op onze
klanten. En onze klanten zijn het allerbelangrijkst. Daarom investeren we in onze mensen en ook in onze online systemen. Dit zodat we
ondernemers nog beter kunnen helpen.
Goede relaties zijn bij ons ontzettend belangrijk. Zowel met elkaar, als met onze klanten. Dat vragen we ook van onze nieuw collega’s.
Spontaan je klanten opbellen om te vragen hoe het met ze gaat? Even inchecken of die laatste wijziging goed is doorgevoerd? Dat soort
zaken zijn bij ons heel normaal. Door ook bij onze klanten langs te gaan als we niets willen verkopen, weten we wat er bij hen speelt.
Daardoor houden we de banden sterk en weten klanten ons als eerste te vinden wanneer ze financiële producten nodig hebben. Werk jij
ook het liefst op deze manier? Dan pas je goed in ons team?
Voor de functie bedrijvenadviseur zoeken wij iemand die:
- Het leuk vindt om persoonlijk contact met ondernemers te hebben. Je weet hun namen en je weet wat hen op dit moment bezig houdt;
- Een afgeronde HBO-opleiding of HBO werk- en denkniveau heeft. Heb je een MBO-diploma, maar herken jij je wel in deze vacature?
Gewoon solliciteren! Wij vinden kennis van zaken en klantrelaties belangrijker dan diploma’s;
- Al eerder zakelijke klanten heeft gehad en goed contact met hen had;
- Kennis en ervaring in de financiële dienstverlening en met name schade- en inkomensverzekeringen;
- Beroepskwalificaties Schade (zakelijk) en Inkomen heeft;
- Het liefst fulltime (40 uur p.w.)werkt. Minder is wel bespreekbaar, maar omdat onze klanten ondernemers zijn die vaak wel fulltime
werken, zijn we op zoek naar iemand die wel de hele week bereikbaar is.
Wat bieden wij?
Wat wij bieden vinden wij heel normaal: een gezellig team dat elkaar helpt om verder te komen. Natuurlijk bieden wij een marktconform
salaris. We groeien hard, waardoor je bij ons snel kansen krijgt die andere bedrijven niet bieden. Dus ben jij iemand die snel mogelijkheden
ziet en die ook wilt grijpen? Dan zit je goed bij ons.
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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