Wie zijn wij
Wij zijn een onafhankelijke adviseur; een sterke partner voor onze klanten op het gebied van
Verzekeringen, Pensioenen en Hypotheken. Voor particulieren en voor bedrijven. Als
gevolmachtigde van gerenommeerde verzekeraars kunnen wij snel in eigen huis
verzekeringen accepteren, polissen opmaken en schades afhandelen.
Onze klanten zijn verspreid over met name de regio Noord-Brabant en Utrecht. Met onze
ervaring en up-to-date kennis van de markt kunnen wij onze klanten voorzien van een
passend advies. Door een persoonlijke benadering doen wij ons uiterste best onze klanten
van dienst te zijn.
Ter versterking van ons team in ’s Hertogenbosch zijn we op zoek naar:

Relatiebeheerder Zakelijk (Fulltime)
Wij vragen:










Minimaal MBO+ werk- en denkniveau;
Zelfstandig kunnen werken;
Minimaal in bezit van WFT Basis + WFT schade zakelijk + WFT schade particulier;
Goede contactuele eigenschappen;
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal;
Bereidheid om verder te studeren;
gedrevenheid, klantgerichtheid en het nemen van verantwoordelijkheid
proactieve en flexibele houding
permanente educatie certificaten

Omschrijving van de functie:
 Aanspreekpunt voor de zakelijke klanten;
 Zelfstandig verzorgen van offertes en adviezen;
 Bewaken van de voortgang en zorgen voor een goede administratieve afwikkeling van
mutaties en aanvragen;
 Het opmaken en afgeven van polissen;
 Ondersteuning van onze adviseurs;
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Wij bieden:
Een leuke, afwisselende en uitdagende baan waarin je veelvuldig contact met klanten en
maatschappijen hebt. Je komt te werken in een collegiaal en betrokken team, dat kwaliteit en
uitstekende resultaten even belangrijk vindt als plezier in het werk.
Naast tevreden klanten vinden wij tevreden medewerkers evenzo belangrijk. Daarom bieden
wij je uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden om je
zowel persoonlijk als in je functie te blijven ontwikkelen.

Ben jij de relatiebeheerder die wij zoeken?
Laat ons dan weten wie je bent en waarom je goed in ons team past. Je motivatie en CV kun
je sturen naar Nicky@vanderfluit.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met
073-6211255 / Nicky van Schaijk.

Meer over Van der Fluit Assurantiën BV:
Ons bedrijf telt twee kantoren (in ’s-Hertogenbosch en Utrecht) en is initieel opgericht in 1968
in ’s-Hertogenbosch. In deze regio staat het bedrijf al decennia lang bekend om de kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening. Wij bieden onze klanten naast verzekeringen, pensioenen en
hypotheken van grote maatschappijen (o.a. Allianz, ASR en Nationale-Nederlanden), advies
op maat. Dit advies komt tot stand door de kwalitatief hoogstaande kennis van ons team,
bestaande uit 23 medewerkers.
In een veeleisende en snel ontwikkelende verzekeringsmarkt, hebben wij ook de behoeften
aan nieuwe producten en diensten zien toenemen. Om die reden investeren wij veel in onder
andere kennisuitbreiding, procesoptimalisatie en innovatieve verbeteringen.
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