Van der Straaten’s Assurantiekantoor is een regionale assurantietussenpersoon met vestigingen
in Werkendam en Wijk en Aalburg. De relatiekring bestaat uit bedrijven en particulieren.
Biesbosch Assuradeuren B.V. is een volmachtbedrijf met volmachten van:
AMLIN, ARAG, ASR, BOVEMIJ, CHINA TAIPING, DAS, DELTA LLOYD, DE GOUDSE, ETHIAS, MONUTA,
HDI, UVM, REAAL en NATIONALE-NEDERLANDEN en werkt als huisvolmacht en serviceprovider voor
verschillende tussenpersonen in Brabant en Zuid-Holland (www.volmachtkantoor.nl).
Door de groei van ons volmachtbedrijf zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een:

Commerciële acceptant m/v
zakelijke verzekeringen

Omschrijving van functie:
• Offreren van brand, aansprakelijkheid en aanverwante verzekeringen voor onze klanten,
buitendienst en/of tussenpersonen.
• Het behandelen van mutaties en alle handelingen daaromheen
• Telefonisch en schriftelijk contact met relaties en tussenpersonen
• Je bent instaat het te verzekeren risico snel en acuraat in kaart te brengen. Kort en krachtig
voor te leggen aan verzekeraars om zo in overleg voor de klant een passende verzekeringsoplossing te bereiken
• Begeleiden van het gehele aanvraag- en acceptatietraject t.b.v. deze verzekeringen en
aanverwante producten
• Invoeren van de volmachtpolissen in automatiseringspakket ANVA
(kennis van ANVA is een pre), werken met diverse offertesystemen, Word, Excel
Wij vragen:
• Minimaal MBO-niveau 4
• In bezit van minimaal de volgende assurantie-diploma’s (WFT basis, particulier, zakelijk)
• Goede contactuele en commerciële eigenschappen, klantvriendelijk
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal
• Bereidheid om verder te studeren
• Ruime ervaring op het gebied van verzekeringen en de gevraagde functie
Wij bieden u uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (salariëring en
voorwaarden in goed overleg) in een prettige werksfeer in ons kantoor aan de
Van Randwijklaan te Werkendam. Indien u geïnteresseerd bent kunt u uw sollicitatie
en CV sturen naar:
Biesbosch Assuradeuren / Van der Straaten’s Assurantiekantoor per e-mail
naar: sollicitatie@vanderstraaten.nl. Ook voor vragen kunt u e-mailen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

www.biesboschassuradeuren.nl
Verzekeringen - Hypotheken - Pensioenen
zelfstandig intermediair RegioBank Werkendam

