Accountmanager Zakelijk
Oldenzaal

38 uur

MBO | HBO

Wat krijg jij?









Een uitdagende functie binnen een groeiende en flexibele organisatie
Een leuk team met korte lijnen
Een passend salaris
Aantrekkelijke pensioenregeling & WGA-aanvullingsverzekering
Auto, laptop en telefoon
Onkostenvergoeding
Richt je functie naar eigen inzicht in!

Wat heb jij nodig?






MBO/HBO met juiste vakdiploma’s
Vakdiploma’s Wft-basis, Wft-schade particulier, Wft-schade zakelijk, Wft-inkomen
Hypothecair krediet is een pré
Kennis van ANVA is een pré

Jouw werkdag
Ben jij een commercieel en integer persoon met ervaring in de verzekeringsbranche? Dan is deze
vacature voor jou bedoeld! Want mede door jouw energie en drive weet jij altijd de beste service te
bieden aan klanten. Jij gaat voor de lange termijn relatie met de klant en stelt het klantbelang
centraal.
Als Accountmanager Zakelijk:






Bouw jij samen met het team mee aan het merk Hakenberg en help je het merk verder uit
te breiden
Ben jij medeverantwoordelijk voor de uitstraling en commerciële activiteiten van De
Hakenberg
Signaleer jij proactief commerciële kansen voor de uitbouw van de portefeuille (acquisitie)
Beheer jij de bestaande portefeuille
Ben jij deskundig aanspreekpunt voor zowel zakelijke als particuliere klanten

Waar ben jij sterk in?
Jij hebt een klantgerichte en commerciële instelling. Je bent communicatief zeer sterk, flexibel en
discreet. Jij bent een zelfstarter met passie voor het vak en bent in staat totaal advies te geven.
Over De Hakenberg
Als onafhankelijke intermediair en specialist op het gebied van financieel advies bedient De
Hakenberg al meer dan 40 jaar particuliere en zakelijke klanten. De Hakenberg adviseert en
bemiddelt in schade- en levensverzekeringen, hypothecaire en consumptieve financieringen en
collectiviteiten.
Je voelt je thuis in een organisatie met korte lijnen waarbij met beide voeten op de grond wordt
staan. Je weet goed om te gaan met veel vrijheid om je functie naar eigen inzicht in te richten en
uit te voeren met ruimte voor zelfsturing en zelfontwikkeling.


Een talentscan maakt onderdeel uit van deze procedure

Solliciteren
Is dit jouw nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan hier.
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