Commandeur Verzekeringen, onderdeel van Quintes Holding B.V., begrijpt wat haar relaties
beweegt.
Met 18 medewerkers leveren wij maatwerk aan vele zakelijke en particuliere relaties.
Commandeur is een volledig onafhankelijke adviseur en bemiddelaar.
Op die manier, én omdat wij ons terdege verdiepen in de situatie en draagkracht van onze
klanten, kunnen wij onze relaties altijd voorzien van de oplossing met de beste prijs-kwaliteit
verhouding.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:
Administratief Medewerker Polisafdeling (32 – 40 uur)
Als Administratief Medewerker op de polisafdeling zorg je voor de controle en verzending van
verzekeringspolissen. Daarnaast verwerk je ook in beperkte mate financieel administratieve
mutaties.
Jij krijgt energie van servicegericht werken en kwaliteit leveren. Daarnaast ben je doortastend
en enthousiast. Voor deze functie is het belangrijk dat je accuraat bent.
Wat staat er op jouw cv?
•
Een afgeronde MBO opleiding niveau 3 of 4 (bijv. Financiële Administratie);
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
•
Bekend met en bedreven in het werken met Microsoft Office;
•
Ervaring met ANVA is een pre;
Wat bieden wij jou?
Om te beginnen staat er een gedegen inwerktraject op het programma. Wij hechten veel
waarde aan persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast bieden wij graag het volgende;
•
Een marktconform salaris;
•
Ruimte voor initiatief en eigen inzichten;
•
Een prettige werksfeer in een informele organisatie;
•
Reiskostenvergoeding;
•
Enthousiaste collega’s in een dynamische omgeving.
Maar bovenal werk je in een hecht team bij een toekomstgerichte organisatie met
groeipotentie.
Hebben we je interesse gewekt en wil je meer informatie? Laat het ons dan weten. Je kunt
contact opnemen met ons via recruitment@quintesholding.nl
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