Vacature
Is een job in de verzekeringssector iets voor jou? Ben jij op zoek naar een
nieuwe uitdaging? Bij Camps Verzekeringen en Partners zijn we op zoek
naar een commercieel medewerker. De klant staat bij ons centraal, zij
kunnen bij ons terecht voor een persoonlijke service voor hun
verzekeringen en kredieten. Daar stopt het niet. We zoeken constant hoe
we onze service kunnen verbeteren, hoe we sneller, simpeler en efficiënter
kunnen werken. Daarnaast spelen we in op de steeds veranderende
behoeften van de consument en de markt.
Om ons kantoor te ondersteunen zijn wij op zoek naar een Commercieel
Medewerker.
Functie









Je bent het eerste aanspreekpunt wat betreft hypothecaire en
consumentenkredieten
Je bent verantwoordelijk voor de cross-selling, gekoppeld aan
kredieten en verzekeringen
Check-up met klanten omtrent hun verzekeringspakket.
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
Behandeling van inkomende telefoons en ontvangst van
kantoorbezoekers.
Opmaak offertes en verkoop van verzekeringen / beleggingen /
kredieten en vervolledigen van klantendossiers.
Loopbaanontwikkeling door het volgen van specifieke cursussen,
opleidingen, …
Werkzaam in het kantoor en bezoek bij klanten thuis.

Profiel






Je bent in het bezit van minstens een bachelor diploma of een ruime
ervaring binnen de sector.
Je legt makkelijk contacten en kan op een vlotte manier
communiceren met klanten.
Je familiale situatie laat toe om, daar waar nodig, enkele avonden per
week/maand de klanten of prospecten te bezoeken.
Je kan zelfstandig en in team werken.
Je bent flexibel en ondernemend.



Je hebt reeds werkervaring opgebouwd binnen de verzekeringen in
de rol van dossierbeheerder of (commercieel) administratief
bediende.

Aanbod








Een full-time boeiende, gevarieerde job in een aangename omgeving.
Een grondige opleiding en actieve loopbaanbegeleiding.
Een bediendencontract bij een zelfstandig DVVverzekeringsagentschap of de mogelijkheid om op zelfstandige basis
samen te werken.
Competitief verloningspakket.
Extra legale voordelen.
Werk in eigen buurt.

Wil u zich kandidaat stellen voor deze functie? Stuur dan een mailtje met
uw motivatie en cv naar els.camps@dvv.be

