Vacature (Junior) adviseur zakelijke verzekeringen
(32-40 uur)

Als (Junior) adviseur zakelijk adviseer en bemiddel je schade- en inkomensverzekeringen voor bedrijven.
Je analyseert de verzekeringsportefeuille en ben je op zoek naar commerciële kansen. Je bent het eerste
aanspreekpunt voor verzekeringsklanten en samen met de buitendienstadviseur bereid je de
klantbezoeken voor, je verwerkt de bezoekverslagen en stelt concurrerende offertes op.
Wij vragen
• Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding;
• In het bezit van Wft basis, Wft schade particulier, Wft schade zakelijk en Wft Inkomen (optioneel);
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Kennis van ANVA een pré;
• Je bent enthousiast en bereid om jezelf verder te ontwikkelen door functiegerichte diploma’s te
behalen, o.a. op het gebied van risicomanagement;
• In staat om mee te gaan in de snel veranderende en vernieuwende omgeving.
Wij bieden
Een aantrekkelijke, zelfstandige functie bij een informele en dynamische organisatie waarin eigen initiatief
en meedenken over nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd wordt. Daarnaast:
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een contract van 32 tot 40 uur per week;
• De mogelijkheid om deels vanuit huis te kunnen werken voor een goede balans tussen werk en
privé;
• 26 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband), 8% vakantiegeld en een pensioenregeling
• Een reiskostenvergoeding;
• Een thuiswerkvergoeding en een thuiswerkbudget;
• Personeelskorting bij het afsluiten van je verzekeringen;
• Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
• Volop mogelijkheden jezelf verder te ontwikkelen en opleidingen te volgen.
Over ons
Ekelenkamp bestaat inmiddels ruim 50 jaar en maakt sinds 2020 onderdeel uit van de Heilbron Groep.
Door onze persoonlijke aanpak en kennis zijn we uitgegroeid tot de grootste dienstverlener op het gebied
van makelaardij, verzekeringen, hypotheken en pensioenen binnen de regio, met vestigingen in o.a.
Apeldoorn, Doetinchem, Arnhem en Aalten. Wij zijn 100% onafhankelijk van verzekeraars en
bankinstellingen. Onze organisatie is open en eerlijk. De kosten zijn transparant en we adviseren onze
relaties alleen producten en diensten waar we zelf voor 100% achter staan.
Bij Ekelenkamp hechten wij veel waarde aan een persoonlijke en enthousiaste aanpak en een grote
kennis van het vakgebied en de lokale markt. Daar stellen onze relaties ook hoge eisen aan. Onze
medewerkers zien het dan ook als een uitdaging om voor iedere situatie een passende oplossing te
vinden. En daar kun jij je bijdrage aan leveren.
Solliciteren
Herken jij jezelf in het profiel van de (Junior) adviseur zakelijke verzekeringen die wij zoeken en kijk je er
naar uit om bij ons aan de slag te gaan? Mail dan jouw motivatie en CV naar
Martijn Boerrigter, directeur via m.boerrigter@ekelenkamp.nl. Voor meer informatie kun je Martijn ook
bellen op telefoonnummer 0548-616071.

