Commandeur Verzekeringen, onderdeel van Quintes Holding B.V., begrijpt wat haar
klanten 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:
Adviseur Zakelijk Buitendienst
Wil je graag werken voor een topspeler in Noord Holland Noord, ben je energiek &
bevlogen en ben je graag op pad? Kom werken voor Commandeur in Zwaagdijk!
Vanuit jouw commerciële inslag ga je graag naar relaties. Je denkt vanuit risico’s en
weet exact wat er bij je relaties speelt. Je treedt voor hen op als ervaren gesprekspartner
met de juiste expertise.
In deze functie heb jij een pro actieve houding en weet je kansen optimaal te benutten.
Het beheren en uitbreiden van onze portefeuille is jou op het lijf geschreven.
Onze nieuwe collega gaat dus graag nieuwe relaties aan maar is ook een expert in het
onderhouden en beheren ervan.
Wat staat er op jouw cv?
•
•
•
•

Een afgeronde HBO Opleiding;
Minimaal 5 jaar werkzaam in een buitendienst functie met ervaring in schade en
inkomensverzekeringen;
Je bent woonachtig in het werkgebied;
In het bezit van de beroepskwalificatie WFT Schade en WFT Inkomen.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris;
Ruimte voor initiatief en eigen inzichten;
Lease auto met telefoon en laptop;
Een prettige werksfeer in een informele organisatie
Enthousisaste collega’s in een dynamische omgeving
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Maar bovenal werk je in een hecht team bij een toekomst gerichte organisatie met
groeipotentie.
Hebben wij je interesse gewekt en wil je meer informatie? Laat het ons dan weten. Je
kunt contact met ons opnemen via recruitment@quintesholding.nl

