Adviseur Zakelijk
Fulltime | Volendam

Voor ons kantoor in Volendam zijn wij op zoek naar een gedreven Adviseur Zakelijk die dé
gesprekspartner is voor onze zakelijke klanten op het gebied van verzekeringen.
Wil je bijdragen aan verandering binnen een onafhankelijke organisatie en regie over je eigen
succes? Ben je commercieel, een echte netwerker en communicatief sterk? Dan gaan wij graag met
jou in gesprek!
Werkzaamheden
Samen met jouw 6 collega’s van het zakelijk team ben je verantwoordelijk voor het beheren van het
toegewezen klantenbestand en zorg je voor de regie op de uitvoering van de portefeuilleplannen,
waarin je wordt ondersteund door de commercieel binnendienst medewerker. Jouw klanten zijn
voornamelijk MKB-bedrijven een ZZP-ers. 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 klanten.
Wij vragen
- Minimaal HBO werk- en denkniveau
- Wft schadeverzekering zakelijk, Wft inkomen en Wft vermogen
- Assurantie A is een pré
- Kennis van pensioenen is een pré
- Kennis van commerciële en administratieve processen
- Minimaal 2/3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
- In bezit van een rijbewijs B
- Bereidheid om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van functiegerelateerde
opleidingen of trainingen
- Persoonlijkheid: In het bezit van een grote mate van organiserend vermogen, commercieel
ingesteld, een echte netwerker, communicatief sterk, stressbestendig, overtuigend en
resultaatgericht.
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 zakelijk team. Bekijk ook eens onze website www.nemassdeboer.nl

Wat wij jou te bieden hebben
- Goede, gezellige en open werksfeer in een groeiend en vooruitstrevend bedrijf
- Volop mogelijkheden voor zelfstandigheid, initiatief en persoonlijke groei
- Een goed, marktconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden
- Geoptimaliseerde werkomgeving met geavanceerde software
- Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband, een auto van de zaak,
pensioenopbouw

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 Job Kwakman 06-2729 2231, of met Marita Mühren-Jonk 06-1093 9714.

