Allround Commercieel
binnendienst medewerker
Met WFT-diploma’s
Wie zijn wij?
Siebelink Assurantien BV te Doetinchem, opgericht in 1965, is een assurantiekantoor
dat zich richt zowel op de particuliere als de zakelijke markt. Ons kantoor
onderscheidt zich door het hoge serviceniveau, de persoonlijke benadering en de
efficiënte zorgvuldige administratieve verwerking. Wij zijn een Licent volmachtkantoor.
Functie
Ben je op zoek naar een volgende stap in je loopbaan, is het jouw passie om klanten
uitstekend te helpen?
Sta je stevig in je schoenen? Dan zoeken we jou!
Als Allround Commercieel binnendienst medewerker ben je samen met ervaren
collega’s verantwoordelijk voor bestaande en nieuwe particuliere- en zakelijke
relaties. Je houdt je bezig met ondersteuning op het gebied van schade-, levens- en
inkomensverzekeringen door contact met relaties, verzekeraars en onze
volmachtafdeling. Deze relaties ervaren jouw toegevoegde waarde door het leveren
van optimale, klantgerichte en goede service.
Wat vragen wij
Minimaal MBO-4 of HBO werk- en denkniveau en tenminste 2 jaar werkervaring in
een vergelijkbare functie. Je bent in het bezit van WFT-diploma Schade particulier,
Schade zakelijk, Inkomen of studerend hiervoor. Ervaring met het
automatiseringspakket ANVA is een pré.
Je houdt van nauwgezet en systematisch werken en kan goed onder grote tijdsdruk
functioneren. Je hebt commercieel inzicht, bent dienstverlenend, zowel naar onze
relaties als naar je collega’s toe en bent representatief. Je kan je werkzaamheden
goed zelfstandig uitvoeren maar vindt het wel belangrijk om onderdeel uit te maken
van een team.
Wat bieden wij
Een uitdagende baan voor 24-40 uur, met veel verantwoordelijkheden in een klein,
maar gedreven team. Wij bieden je een prettige werkomgeving met veel ruimte voor
eigen initiatief en ontwikkeling. We hebben binnen Siebelink Assurantiën korte lijnen,
zowel met onze medewerkers, als onze klanten. We werken met een uitdagende en
veelzijdige portefeuille waardoor het werk afwisselend blijft. Daarnaast bieden wij een
marktconform salaris, dat onder meer afhankelijk is van je opleiding, leeftijd en
werkervaring.

Ben je enthousiast geworden?
Ben je woonachtig in of in de omgeving van Doetinchem en zoek je een leuke,
afwisselende, nieuwe uitdaging, in een klein team met open sfeer? Stuur dan een
schriftelijke sollicitatie met CV naar s.siebelink@siebelinkassurantien.nl. Voor meer
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bernard Siebelink op
telefoonnummer 0314 -332 041.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Profielen en cv’s die ongevraagd door bureaus worden toegezonden, zullen
behandeld worden als directe sollicitaties van de kandidaat.
Contact
Siebelink Assurantiën
Hazenlaan 1
7004 BL Doetinchem
0314 - 332 041
info@siebelinkassurantien.nl

