VACATURE
Commercieel Productiebeheerder BOAR

Willemot nv uit Gent gaat op zoek naar Commerciële productieprofielen!
Je zorgt voor de commerciële ondersteuning van de medebemiddelaar, de berekening
van de juiste tarieven en de opmaak van offertes. Daarnaast sta je in voor een correcte
verwerking (al dan niet online) van nieuwe zaken & wijzigingen en het behandelen van
correspondentie tussen onze medebemiddelaars en de verschillende maatschappijen. Je
streeft naar een duurzame relatie met de medebemiddelaars en zorgt mee voor een
uitstekende service. Kortom je gaat de uitdaging aan om mee te werken aan de toekomst
van een bedrijf met 177 jaar verzekeringservaring en kwaliteit op de teller.
Sinds enige tijd vervult Willemot nv met het nieuwe service model een pioniersrol in de
verzekeringswereld. “We facilitate your insurance business”, onze baseline, die voor de
volle 100% gedragen wordt door de interne medewerkers en de commerciële medewerkers
op het terrein, moet vleugels krijgen! Kom jij ons team versterken?
www.willemot.eu

Jouw profiel
je bent een dynamische bachelor, bij voorkeur in Financiën & Verzekeringen, of
gelijkwaardig door een aantal jaren ervaring in de verzekeringssector als
PCP/VVD
je bent communicatief, commercieel ingesteld en werkt servicegericht
je beschikt over goede administratieve vaardigheden
je werkt verzorgd, gestructureerd en planmatig
je kan zelfstandig naar oplossingen zoeken en gaat pro-actief te werk
kennis van verschillende online tools van de verzekeringsmaatschappijen (AG
Online, Prolink, Phoenix,…) en kennis AS/Web is een pluspunt
je bent enthousiast en stressbestendig
je haalt voldoening uit het afwerken van taken en het verlenen van service van A
tot Z
je hebt een goede kennis van de franse taal

Jouw functie
je analyseert en detecteert de behoeftes en vragen van de medebemiddelaar en
stemt deze af op het aanbod van de maatschappijen
je gaat, in overleg met de medebemiddelaar, op zoek naar de meest geschikte
verzekeringsdekking
je screent de nieuwe zaken en bijvoegsels en verwerkt deze in de specifieke
(online) toepassingen
je verwerkt en behandelt de briefwisseling tussen onze medebemiddelaars en de
verschillende verzekeringsmaatschappijen

Ons aanbod
Een boeiende, voltijdse job in een stabiele doch jonge en dynamische
werkomgeving in de Gentse binnenstad
Glijdende uurregeling
Onmiddellijke indiensttreding
Verloning overeenkomstig je functie en bekwaamheden
Een mooi pakket van extra legale voordelen

Hoe solliciteer je?

Interesse? Aarzel niet en solliciteer onmiddellijk per mail met bijgevoegd cv aan de HR
Manager van Willemot nv, Sofie Van Bockstaele, op sofie.vanbockstaele@willemot.be.

