Medewerker verzekeringen (productie)
Lukas Verzekeringen staat voor onafhankelijk verzekeringsadvies. Vanuit ons kantoor te Dendermonde
begeleiden we gezinnen, zelfstandigen en KMO’s. Voor ons is de klant een naam, een verhaal en vooral geen
nummer. We gaan voor een heel persoonlijke aanpak: onze klanten worden van A tot Z begeleid, producten
maken we zoveel mogelijk op maat en schadedossiers volgen we op de voet op.
We zijn een kerngezond bedrijf dat de voorbije jaren al een mooie groei heeft gekend. Om ons team te
versterken zijn we op zoek naar een medewerker verzekeringen.

Wat wordt jouw uitdaging?
Als productiemedewerker zorg je er mee voor dat de verzekeringsdossiers van onze klanten op punt staan:
•
•
•
•
•

Je maakt offertes op en bespreekt deze met de commerciële collega’s.
Je onderhandelt met verzekeraars over premies en voorwaarden om het onderste uit de kan te halen
voor onze klant. Je wordt hierin uiteraard ondersteund door je collega’s.
Je stelt nieuwe polissen op en voert wijzigingen door in bestaande polissen.
Je bent (op termijn) in staat om complexere dossiers te beheersen van de aanvraag van offertes tot de
opmaak van polissen. Dit uiteraard in samenspraak met je commerciële collega.
Eens je vertrouwd bent met de materie sta je ook open voor klantencontact. Je helpt klanten als
eerste aanspreekpunt voor praktische vragen en problemen.

Op termijn en in samenspraak met jou zijn er diverse doorgroeimogelijkheden richting schadebeheer,
commercieel, marketing, enz…

Wie ben jij?
We zoeken een teamplayer die wil meeschrijven aan ons verhaal. Vanuit onze ervaring denken we dat voor
deze functie volgende bagage een must is:
•
•
•
•
•
•

Een bachelor verzekeringen of relevante ervaring is een sterke plus, maar geen absolute vereiste.
Je hebt een oprechte interesse in verzekeringen en bent bereid om regelmatig opleidingen te volgen.
Je hebt een breed interessegebied en wil graag een breed scala aan verzekeringen beheersen.
Je bent heel nauwgezet, sociaal, leergierig en kan perfect werken in een team.
Je bent servicegericht en zoekt proactief naar goede oplossingen voor collega’s en klanten.
Je slaagt erin om je werk efficiënt en zelfstandig te organiseren.

Wat mag je verwachten?
Bij ons aan de slag gaan betekent samenwerken met toffe collega's in een informele sfeer, ruimte krijgen voor
interne en externe opleidingen en zoveel meer.
We bieden je een gevarieerde job met voldoende autonomie en uitdaging in een omgeving met beperkte
hiërarchie waar naar jouw frisse ideeën geluisterd wordt.
Het gaat om een contract van onbepaalde duur.

Je kan rekenen op een aantrekkelijke vergoeding aangevuld met extralegale voordelen, op maat van je ervaring
en competenties.

Waar en hoe solliciteren?
E-mail je CV met motivatiebrief naar Steven Uyttersprot (steven@lukas.be) of Katty Vangoidsenhoven
(katty@lukas.be).
Sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk en zeer discreet behandeld worden.
Sollicitaties vóór 10/07/2018

