Public

KBC-VERZEKERINGSAGENTSCHAP MISSIAEN BVBA -WIELSBEKE
ADVISEUR VERZEKERINGEN
Een KBC-verzekeringsagentschap bestaat uit een hecht team van medewerkers, onder leiding van een
zelfstandig verzekeringsagent. Het spreekt vanzelf dat je nauw samenwerkt met zowel je
verzekeringsagent als je collega’s voor de verkoop van verzekeringsproducten en de afhandeling van
schadegevallen. Je komt dagelijks in contact met de cliënten van het agentschap: naast particulieren,
ook zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepers. Doelgroepen die een grotere expertise vragen op
verzekeringsvlak. Bovendien kent KBC een uniek distributiemodel waarbij het plaatselijk bankkantoor en
verzekeringsagentschap nauw samenwerken.
Om het team te versterken, zoekt het KBC-verzekeringsagentschap Missiaen BVBA uit Wielsbeke een
adviseur verzekeringen (m/v).
ONS KANTOOR
We zijn een jong, dynamisch kantoor dat klaar is voor de toekomst. Door de jaarlijkse groei van het
kantoor, samen met de evolutie van de verzekeringswereld die als maar complexer wordt, hebben we
nood aan een extra commerciële medewerker. Op deze manier kunnen we als kantoor blijven groeien
en verder specialiseren, zodat we onze cliënten nog beter kunnen bedienen.
JE FUNCTIE
Als adviseur verzekeringen ben je bedreven in het voeren van adviesgesprekken met klanten en
prospecten en slaag je erin met kennis van zaken de KBC-verzekeringsproducten aan de man/ vrouw te
brengen. Het beheer en de uitdieping van polisdossiers behoort tot jouw takenpakket.
Als adviseur verzekeringen ben je medeverantwoordelijk voor:
-

Het actief beheer van polisdossiers
Het voeren van verkoopactieve adviesgesprekken
Het proactief uitdiepen van bestaande cliënten van het agentschap
Het detecteren van nieuwe mogelijkheden en het contacteren van prospecten binnen het
werkgebied

JE PROFIEL
Ben je sociaal en kom je graag onder de mensen? Kan je zelfstandig, gestructureerd en efficiënt werken?
Ben je een leergierige teamplayer die graag initiatief neemt? Slaag je erin de aan jou toegewezen
dossiers vlot te beheren en commerciële kansen te detecteren en ze gepast te benutten? Dan is deze
functie van adviseur verzekeringen op je lijf geschreven.
AANBOD
Een marktconforme verloning aangevuld met enkele extralegale voordelen zoals maaltijdcheques,
groepsverzekering en een cafetariaplan. We voorzien een uitgebreide, interne opleiding bij KBC maar
ook de jaren erna krijg je de kans om u te blijven bijscholen en verder te specialiseren. Op deze manier
kan je doorgroeien binnen het kantoor.
INTERESSE ?
Ben je een commercieel talent en je hebt minstens een bachelordiploma (of gelijkwaardige
werkervaring) en een affiniteit met de verzekeringen, dan kan je meteen solliciteren. Ben je
(VER)ZEKER(D) van uw stuk, stuur dan je sollicitatiebrief met vermelding van de vacature en je cv
naar karel.missiaen2@verz.kbc.be.
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie, dan kan je terecht bij Karel Missiaen op het
nummer 0474/31.60.43

