Vacature Commercieel Medewerker – Matrix Verzekeringen – Heerlen
Ben jij commercieel sterk en kun jij complexe informatie begrijpbaar maken voor onze klanten? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Matrix Verzekeringen is de tussenpersoon voor woningverzekeringen in Heerlen. We werken met een
persoonlijk team met veel aandacht voor de klant. Wij geven advies op een manier waarop het voor iedereen
te begrijpen is.

Wat ga je als commercieel medewerker bij ons doen?
Als commercieel medewerker ben je verantwoordelijk voor het contact met de klanten en met maatschappijen.
Je voert verschillende administratieve en secretariële werkzaamheden uit, maar ook houd je je bezig met:
•
•
•
•
•
•

Het werven van potentiele nieuwe klanten;
Het adviseren van onze klanten en het uitwerken van deze adviezen;
Het aanvragen van offertes;
Het opstellen van voorstellen;
Ondersteuning geven aan de buitendienst;
Het beantwoorden van vragen van klanten, maatschappijen en collega’s.

Wat vragen wij van jou als commercieel medewerker?
Uiteraard vragen wij dat je goed met klanten om kunt gaan en secuur bent in je werk. Maar daarnaast vragen
wij dat:
•
•
•

Je beschikt over relevante diploma’s zoals WFT Basis en Schade of je bent in staat deze snel te
behalen;
Je een teamplayer bent maar ook zelfstandig kunt werken;
Je de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Duits en Engels zijn handig, maar niet
noodzakelijk.

Wat bieden wij jou als commercieel medewerker?
Matrix Verzekeringen is een klein en persoonlijk kantoor. Hierdoor is er veel aandacht voor elkaar en zijn er
verschillende groeimogelijkheden. Daarnaast bieden wij:
•
•
•

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
25 vrije dagen per jaar;
WGA Verzekering (uitgebreid);

•
•
•

Een pensioensregeling;
Reiskostenvergoeding in overleg;
Uitzicht op een vast contract.

Over Matrix Verzekeringen
Matrix Verzekeringen is een organisatie voor onafhankelijk verzekeringsadvies. Op één adres kunnen onze
klanten als particulier of als ondernemer terecht met hun vragen. Wij staan garant voor service, vakkennis en
vertrouwen. Het team bestaat uit 10 collega’s en het werk speelt zich af in een prettige en dynamische
omgeving waar vaak snel en accuraat moet worden gehandeld.
Kortom; ben jij flexibel, commercieel en klaar voor een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan direct!

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan door je CV en motivatie te sturen naar florian@matrixverzekeringen.nl. Heb je vragen? Dan kun
je contact opnemen met hem (Florian de Vos) via 0624231849.

