Adviseur Particulieren
Parttime/Fulltime | Volendam

Voor ons kantoor in Volendam zijn wij op zoek naar een gedreven Adviseur Particulieren die dé
gesprekspartner is voor particuliere relaties op het gebied van zowel schade- als
levensverzekeringen.
Ben jij commercieel ingesteld en accuraat? En hou je van oplossingsgericht denken, een dynamische
werkomgeving en help je graag jouw collega's? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!
Werkzaamheden
Samen met jouw 4 collega’s van het particuliere team ben je verantwoordelijk voor advies en
bemiddeling, organiseren en verzorgen van adviesgesprekken aan klanten in de prachtige
spreekkamers, en schriftelijk en telefonisch klantcontact. Vanuit passie voor het vak, geef je
kwalitatief hoogwaardige ondersteuning en advies. Je weet wat er speelt in de markt en neemt
initiatieven om onze dienstverlening en producten hierbij aan te laten sluiten. Dit maakt jou dé
gesprekspartner voor onze relaties.
Wij vragen
- Minimaal MBO+ werk- en denkniveau
- Diploma Wft Adviseur Schade Particulier
- Diploma Wft Adviseur Vermogen en Inkomen of bereid deze te behalen
- Minimaal 2/3 jaar relevante werkervaring
- Ervaring met het beheren en adviseren van relaties op het gebied van verzekeringen
- Bereidheid om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van functiegerelateerde
opleidingen of trainingen
- Persoonlijkheid: organiserend vermogen, commercialiteit, resultaatgericht, communicatief,
overtuigingskracht, stressbestendig, accuraat, teamplayer
Wie zijn wij?
NDB Groep is specialist in Noord-Holland op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financieel
advies en bankzaken. Vanuit de 5 vestigingen van onze merken nemassdeboer, De Jong Assurantiën
en Braas & Partners bedienen ruim 120 medewerkers tienduizenden particuliere en zakelijke
opdrachtgevers. Nemassdeboer is een vooruitstrevend en groeiend bedrijf (circa 40 medewerkers)
met meerdere vestigingen in Noord-Holland. Voor onze kantoor in Volendam zijn wij op zoek naar
uitbreiding van ons particulier team. Bekijk ook eens onze website www.nemassdeboer.nl
Wat wij jou te bieden hebben
- Een zelfstandige en afwisselende functie (minimaal 24 uur)
- Goede en open werksfeer in een groeiend en vooruitstrevend bedrijf
- Volop mogelijkheden voor zelfstandigheid, initiatief en persoonlijke groei
- Een goed, marktconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden
- Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband, reiskostenvergoeding en
goede pensioenregeling
- Veel gezelligheid en sportiviteit. Denk aan een vrijdagmiddagborrel, uit eten,
beachvolleyballen, planken op kantoor etc. Ook is er een personeelsvereniging die
verschillende activiteiten organiseert.
Laat ons weten wie je bent!
Denk je dat jij goed in ons team past? Solliciteer vandaag nog en stuur jouw motivatie en CV naar
Marita Mühren-Jonk (HR Adviseur) via mmuhren@ndb.nl. Voor meer informatie over de vacature

kun je contact opnemen met Elles Kras-Nieuweboer 06-2219 7563, of met Marita Mühren-Jonk 061093 9714.

