Kijk voor meer informatie op:
www.taylormates.nl/vacature

WORD JIJ ONZE NIEUWE

ASSURANTIEADVISEUR ZAKELIJK
Beschrijving
Als Assurantieadviseur zakelijk ben je verantwoordelijk voor het
beheer van de gehele verzekeringsportefeuille, met uitzondering van
levensverzekering en pensioenadvies, voor een vaste groep zakelijke
relaties. Naast de bedrijfsmatige verzekeringen behartig je mogelijk
ook de privéverzekeringsportefeuille van de directie. Je functioneert
als eerste aanspreekpunt voor deze opdrachtgevers, waardoor je
dagelijks veelvuldig, met name telefonisch contact onderhoudt.
Iedere zakelijke relatie heeft bij Taylor Mates een vaste adviseur
voor het risicobeheer. Met deze adviseur(s) onderhoud je doorlopend
contact om de dienstverlening tot jouw zakelijke relaties permanent af
te stemmen. Dit houdt in dat je ook met meerdere adviseurs in jouw
eigen relatieportefeuille nauw samenwerkt. Tevens onderhoud je als
portefeuillebeheerder het contact met de verzekeringsmaatschappijen.

Je bent vast aanspreekpunt voor je relaties, je bereidt de
adviesgesprekken t.b.v. de adviseur voor en werkt de acties uit
die komen van de opdrachtgevers dan wel onze adviseurs. Jouw
werkzaamheden bestaan verder uit het aanvragen, muteren,
controleren van de polissen en het voorbereiden van de adviezen.
Daarnaast communiceer je met de relatie indien wet- en/of
regelgeving daarom vragen.

Over het bedrijf
Werken bij Taylor Mates: optimale loyaliteit naar onze verzekerden!
Taylor Mates is een dynamisch en innovatief bedrijf. In de
verzekeringsbranche staan we bekend als een bedrijf met hoge
kwaliteitsnormen voor de dienstverlening. Onze kernwaarden zijn
deskundigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit. Kernwaarden
die onder andere worden bereikt door de ISO certificering en een
permanent educatie traject voor de medewerkers.

·· De drive hebben om het verschil te maken.
·· Bij persoonlijke ambitie en performance volop
doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf.
·· Werkzaam vanuit kantoor Oss

Werken bij Taylor Mates betekent:
·· Werken in een dynamische, eigentijdse en vooral inspirerende
omgeving.
·· In een team van enthousiaste en gedreven collega’s.

Profiel
·· Je beschikt over een mbo+ werk- en denkniveau.
·· In het bezit van het diploma Wft Basis en Wft Schade zakelijk.
·· Je hebt ervaring in een soortgelijke functie.
·· Het betreft een fulltime functie waarin je de ruimte krijgt om jezelf
en de functie door te ontwikkelen.
·· Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je kunt
zelfstandig werken.
·· Je bent accuraat, proactief en stressbestendig.

Wil jij verder groeien met ons en herken jij jezelf in
bovenstaand profiel?
Neem voor meer informatie contact op met Astrid Diebels,
Office Manager, via 0412-201513.
Je motivatiebrief en CV kun je mailen naar astrid@taylormates.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

