Wij zijn op zoek naar een

Commercieel Binnendienst Medewerk(st)er
(32 uur)
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Commercieel Binnendienst Medewerk(st)er die o.a. ook
ervaring heeft met hypotheken!
Als medewerk(st)er binnendienst heb je een breed takenpakket. Je werkt nauw samen met de
buitendienst en verleent ondersteuning bij de uitwerking van hypotheek en verzekeringsaanvragen.
Daarnaast ben je voor de klant het directe aanspreekpunt op kantoor en weet je zelfstandig vragen
op een klantgerichte manier te interpreteren en te beantwoorden. Daarmee weet je deze correct af
te handelen en de verzekerde te begeleiden bij het wijzigen en sluiten van de juiste verzekering.
Verder heb je als taak het plannen, bewaken en ondersteunen van advieswerkzaamheden. Ook
verwerk je mutaties en zorg je voor taakbeheer.

Wie zijn wij:
De Hakenberg is opgericht in 1980. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een middelgroot onafhankelijk
intermediair dat landelijk zowel particuliere als zakelijke klanten bedient met financieel advies. Wij
zijn gevestigd aan de Hanzepoort 25 te Oldenzaal. Vanuit deze vestiging adviseren en bemiddelen wij
op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, financieringen (hypotheken en
consumptief) en collectiviteiten.

Functieomschrijving:

Functie-eisen:














Het telefonisch verstrekken van advies aan
relaties;
Offertes maken en bespreken met relatie;
Het verwerken van hypotheek- en
verzekeringsaanvragen;
Het zelfstandig afsluiten van verzekeringen;
Het voorbereiden van afspraken voor de
adviseur(s);
Relatiebeheer en nazorg verlenen.

Wat kunnen wij bieden:






Een leuk team met collega’s;
Goede arbeidsvoorwaarden;
Marktconform salaris;
Collectieve pensioenregeling;
Mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen.






Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau;
Je ben in het bezit van Wft-Basis,
Wft-Schade Particulier en Zakelijk.
Wft-Inkomen en Hypothecair krediet;
Je hebt ervaring met hypotheken en
verzekeringen;
Je hebt een commerciële en klantgerichte
instelling;
Je beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden;
Kennis van ANVA is een pré.

Spreekt deze vacature jou aan?
Dan stuur of mail jouw CV en motivatie naar:
De Hakenberg Assurantiën
T.a.v. Sandra van der Wal
Postbus 314, 7575 AH Oldenzaal
Of mail: s.vanderwal@hakenberg.nl

