Commercieel medewerker binnendienst verzekeringen in Gouda
Een baan in de frontlinie van de verzekeringswereld met veel contact met collega’s en klanten?
‘Daar bent u van verzekerd’, zegt VOOGT in Gouda. Als commercieel medewerker binnendienst
verzekering ben jij het eerste aanspreekpunt voor particuliere of zakelijke relaties. Terwijl de adviseurs op pad zijn, zorg jij dat ook intern alle risico’s worden afgedekt.

❤️Gemoedelijke sfeer zonder nonsens of dikdoenerij
📈Mogelijkheid tot doorgroeien of specialiseren
👍Toonaangevend bedrijf in de regio

Wat ga je doen?

- Samen met jouw collega-binnendienstmedewerker word jij de professionele steun en toeverlaat
-

van een van onze adviesteams.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze particuliere of zakelijke relaties en beantwoordt vragen over verzekeringen: opstal, goederen, aansprakelijkheid, verzuim, cyber, werkmaterieel,
motorvoertuigen en meer.
De antwoorden op de meest gestelde vragen heb jij al paraat. Weet jij het niet, dan breng je de
klanten in contact met een van je collega’s.
Als jouw collega-adviseurs ergens op bezoek gaan, bereid jij dat bezoek voor hen voor en naderhand werk je het uit.
Ten slotte zorg jij samen met de adviseurs dat we nieuwe klanten mogen verwelkomen.

Wat wordt van je verwacht?

-

MBO/HBO-opleiding en diploma WFT Adviseur Schade Particulier/Zakelijk.
Diploma’s WFT Inkomen en WFT Vermogen zijn een pre.
Je hebt enige jaren ervaring.
Je bent een teamspeler. Jij en de andere binnendienstmedewerker zijn twee voeten aan één lichaam. Samen tikken jullie de bal rond met de adviseurs.
- De regio Gouda is jouw thuis.
- Commercieel denken, daar schrik je niet voor terug. Jij zorgt dat contacten contracten worden.

Wat biedt VOOGT jou?

-

Een parttime baan met normale kantooruren.
Gevarieerde taken, van kleine zaken tot pittig inhoudelijk werk.
Doorgroeimogelijkheden of specialisatie.
Collegiaal team waarin veel bespreekbaar is.
Familiaire sfeer en groot onderling vertrouwen.

- Passend salaris op basis van opleiding, kennis en ervaring.

Over VOOGT
VOOGT is een toonaangevend Gouds bedrijf met ruime expertise op het gebied van verzekeringen en risico-analyse. VOOGT onderscheidt zich door de interesse in de klant, vaak ondernemers
met wie al een jarenlange relatie bestaat. Onze adviseurs kennen de klant en adviseren hem of
haar over risico’s en risicobeheersing. Verzekeren is maatwerk, en VOOGT verstaat de kunst van
het leveren daarvan.

Solliciteer direct!

- Mail je sollicitatiebrief en CV naar Rianne Prins: r.prins@voogt.nl.
- Wil je liever eerst meer weten over de functie of het bedrijf? Neem dan contact op met Rianne
Prins of Nico Voogt via 0182-511033.

