OMDAT WIJ DE AMBITIE HEBBEN OM TE BLIJVEN
GROEIEN EN ONZE KLANTEN EEN NOG BETERE
SERVICE WILLEN GARANDEREN, ZIJN WE OP ZOEK
NAAR EEN TOFFE COLLEGA OM ONS TEAM TE
VERSTERKEN!

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 het adviseren 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 ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een dynamische adviseur verzekeringen (m/v).

FUNCTIE
Als adviseur verzekeringen ben je bedreven in het voeren van adviesgesprekken met bestaande en nieuwe
cliënten en slaag je erin met kennis van zaken onze KBC-verzekeringsproducten aan de man/vrouw te
brengen. Het beheer en de uitdieping van polis- en schadedossiers behoort tot jouw takenpakket.
Als adviseur verzekeringen heb je een veelzijdig takenpakket & ben je mede verantwoordelijk voor:
−
−
−
−

het aanleggen van schadedossiers en de actieve opvolging ervan
het actief beheer van polisdossiers en het opmaken van offertes voor nieuwe en bestaande cliënten
het voeren van verkoopactieve adviesgesprekken met nieuwe en bestaande cliënten
het proactief uitdiepen van bestaande cliënten van het agentschap

PROFIEL
Je bezit minstens een bachelor- of masterdiploma en hebt affiniteit met verzekeringen.
Werk je ordelijk, gestructureerd en efficiënt? Ben je sterk op communicatief vlak en streef je naar een
uitstekende service & kwaliteit? Slaag je erin de aan jou toegewezen dossiers vlot te beheren, noden te
detecteren en oplossingen te zoeken? Dan is deze job iets voor jou!

AANBOD
Je komt terecht in een familiale en dynamische werkomgeving.
We bieden jou:
- een vaste, fulltime, veelzijdige job met een degelijke ondersteuning op jouw werkplek
- een competitief salarispakket inclusief bedrijfswagen
- een stevige basisopleiding in verzekeringen
- de kans om jouw kennis verder uit te bouwen en jezelf te ontplooien
- een goede work-life balans en de nodige flexibiliteit
- ruimte voor persoonlijke inbreng, eigen initiatief en verantwoordelijkheid

INTERESSE?
Bezorg ons jouw motivatiebrief & CV via kantoor.ackerman@verz.kbc.be
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie,
Nathalie Ackerman, verzekeringsagent, op het nummer 09/251.05.70
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