
Functieomschrijving
Wil je deel uitmaken van een jong en 
dynamisch team waar je in een 
aangename werkomgeving je eigen 
talenten ten volle kan laten 
ontplooien? Heb je aandacht voor 
detail, diepgang en een commerciële 
ingesteldheid? Ben je benieuwd naar 
werken in een professionele sfeer en in 
uw eigen woonomgeving? Dan is 
werken bij Assur Invest misschien wel 
iets voor u.

Klantenbeheerder 
particulieren
VASTE JOB 

JANUARI 2022

Functieomschrijving
Dit zijn je belangrijkste taken:
Je helpt mee om de behoeften van onze nieuwe 
en bestaande klanten uit te werken in concrete 
verzekeringsdossiers. Je ondersteund onze 
relatiebeheerders en accountmanagers.

Je voert daarbij onder andere volgende opdrachten uit: 
• Het ontwikkelen en bestendigen van een totaalrelatie 

met de klant door middel van een proactieve en 
correcte communicatie 

• Het beheren van klantendossiers op een snelle, 
correcte en proactieve manier 

• Je klantendossiers zijn steeds up to date want je volgt 
actief de dossiers op 

• Je kan de eindklant één uniform advies leveren dat 
correct en afgetoetst is met de markt in overleg met 
de diverse collega’s 

• Je analyseert bestaande waarborgen en vergelijkt 
deze met concurrentiële producten.

• etc.

Profiel
De ideale kandidaat heeft volgende skills:

•  Je hebt bij voorkeur een bachelor in 
verzekeringswezen (of gelijkaardig) of minstens 2 jaar 
beroepservaring binnen de sector.

•  Je kent je weg in particuliere verzekeringen.
• 	Kennis	van	het	beheerspakket	Brio	en	Office
•  Je hebt analytisch vermogen en kan oplossingsgericht 

werken en dit in een professionele mindset.
•  Je bent communicatief sterk en speelt in op 

commerciële opportuniteiten.
•  Stiptheid en integriteit zijn belangrijke eigenschappen.
•  Je bent een teamspeler en wil meegroeien in de 

organisatie.

www.assur-invest.be



Aanbod
Assur Invest biedt u een boeiende functie in een 
dynamisch omgeving te midden van enthousiaste 
collega’s.

• Een voltijdse functie met groeimogelijkheden.
•  Een aangename ‘paperless’ werkomgeving.
•  Wij zorgen voor opleiding en bijscholing gedurende je 

volledige loopbaan.
•  Je krijgt een marktconform salaris met diverse 

extra-legale voordelen (maaltijdcheques, 
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering)

•  Een bedrijfswagen met tankkaart is voorzien of een 
alternatief indien gewenst. 

Plaats tewerkstelling
ASSUR-INVEST
Antwerpsesteenweg 289, 2390 Westmalle 

Over ons
Assur Invest NV is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar 
met vestigingen in Westmalle en Beerse. We zijn 
hoofdzakelijk actief in verzekeringen maar zijn daarnaast 
ook AXA Bankagent. 

Kom meer te weten over ons via www.assur-invest.be

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: vanessa@assur-invest.be 
Contact: Vanessa Van Haesebroeck 
Solliciteren met CV. 

www.assur-invest.be


