
 
 

Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een  

Adviseur Schadeverzekeringen (Particulier/Zakelijk)  

Ben jij de adviseur die makkelijk de verbinding legt met onze klanten?  

Wie zijn wij? 

Wij zijn een groeiende onafhankelijk intermediair in Heerhugowaard. Wij adviseren particuliere en 

zakelijke klanten op gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Het grootste deel van 

onze klanten woont in onze regio. Al meer dan 50 jaar helpen wij ze met deskundig advies en 

persoonlijk contact. Daar zijn we heel trots op! 

Wat is de  functie? 

 

Je bent verantwoordelijk voor het geven van deskundig advies aan onze klanten. Je weet je klant- en 

servicegerichtheid goed te combineren met het commerciële aspect van je functie. Je rol bestaat uit 

goed relatiebeheer voor  de bestaande portefeuille. Tevens verwachten we dat je met je 

commerciële instelling ook nieuwe klanten aan ons bedrijf kunt binden. Dit doe je samen met je 

collega’s. Jullie vormen een team! 

 

Wie ben jij? 

Jij bent een commerciële collega met ruime ervaring in een buitendienst functie in adviseren van 

schadeverzekeringen. Je hebt een HBO denk- en werkniveau en minimaal 3 jaar ervaring in een 

soortgelijke functie. Uiteraard ben je minimaal in het bezit van het WFT Basis, Schade Particulier en 

Zakelijk. Diploma’s op gebied van Vermogen en Inkomensverzekeringen geven je een pré, net als 

kennis van Anva. Je bent fulltime beschikbaar en woonachtig in onze regio. 

Welke competenties heb je? 

Je bent een netwerker en hebt de gunfactor door je enthousiasme en inlevingsvermogen. Je hebt 

ambitie en bent betrokken. Je bent communicatief en commercieel sterk. Je voelt je 

verantwoordelijk voor onze klanten en het succes van ons bedrijf. 

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? 

Uiteraard bieden we je een uitstekend salaris en kom je in een geweldig team te werken. Je krijgt een 

veelzijdige functie met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. En daarnaast een pakket met 

secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij pensioen en een auto tot je beschikking. 

 



 

 

Wil je reageren? 

Herken jij jezelf in deze profielschets en ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij 

graag jouw sollicitatiebrief en C.V. via de mail. 

 

Heb je nog vragen over de vacature dan kan je contact opnemen met Marco Stenvers, 

telefoonnummer 072-571 2378. 
 


