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COMMERCIEEL – ADMINISTRATIEF ASSISTENT

Voor ons kantoor zijn wij op zoek naar gemotiveerde, commercieel ingestelde medewerkers.
De laatste jaren zijn wij heel sterk gegroeid door de online verkoop van verzekeringen en
zoeken daarom versterking
Wij zoeken een Persoon die allround kan bijstaan in de verkoop, administratie en opvolging
van verzekeringen
TAKENPAKKET

Je verzorgt de administratie van de verzekeringsdossiers
Je controleert de berekeningen van premies en kapitalen op hun juistheid.
Je doet markstudies, op maat uitgewerkt, en je zorgt voor de nauwgezette controle en
opvolging.
Je geeft bijstand voor verzekeringsdossiers en dit voor zowel, spaarverzekeringen,
beleggingen als varia.
Je houdt de dossiers administratief op punt, volgt aanpassingen op en helpt de klant verder
bij vragen of problemen.
Voor de polisopmaak heb je nauwe contacten met verzekeringsmaatschappijen: je doet
navraag over polisvoorwaarden, tarieven en dekkingen en zorgt ervoor dat je van hen tijdig
alle gegevens ontvangt.
Je ondersteunt de sales die de commerciële contacten met jouw klant onderhoudt: je bereidt
klantenbezoeken voor, maakt audits op en informeert hem in geval van problemen of
mogelijke opportuniteiten.
Je hebt dagelijks contact met verzekerden, klanten en collega’s
Samen met je collega’s denk je voortdurend na over verbeteringen aan de dienstverlening
van onze klanten.
PROFIEL
Je bezit een Master- of Bachelordiploma bij voorkeur in verzekeringen, economie,
boekhouding, bedrijfsbeheer, rechten… of gelijkaardig door ervaring
Je kan vlot overweg met excel, word, powerpoint
Je bent analytisch, hebt een sterk logisch denkvermogen en je werkt graag met cijfers
Je bent administratief sterk, communicatief en klantgericht
Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken
Je bent tweetalig NL/FR
AANBOD

Een aantrekkelijk salaris
Voltijdse overeenkomst
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering,…
Constante bijscholing
Samenwerken met een vlotte, dynamische groep
Doorgroeimogelijkheden binnen een groeiend bedrijf
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