SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Administratief Consultant Verzekeringen (tijdelijk contract, optie vast)
Bedrijfsnaam: Akkermans & Partners
Uiterste sollicitatiedatum: Deze is er niet. Indien
dit echt gewenst is mag 30/6/2019 genoteerd
worden.
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Junior Consultant Verzekeringen
De Akkermans & Partners Groep is dé financiële dienstverlener op het gebied van
verzekeringen, zowel life als non-life. Vanuit verschillende disciplines acteren wij, er steeds op
gericht datgene waar te maken wat onze klanten dagelijks van ons verwachten.
Actueel zijn wij op zoek naar young potentials, pas afgestudeerde bachelors, masters of
mensen met een eerste werkervaring in de verzekeringssector, dit om onze groei in onze
consultingsactiviteiten te kunnen waarborgen:
- Je werkt als consultant bij onze opdrachtgevers op diverse opdrachten in beheer en op
projecten;
- Je eerste opdracht zal plaatsvinden bij een gekende verzekeringsmaatschappij gelegen te
Brussel, waar je voornamelijk zal instaan voor de input van allerlei medische gegevens in
dossiers. Op deze manier kan je je gemakkelijk inwerken. Deze opdracht kan na positieve
evaluatie de deuren openen naar een vast contract en verscheidene, uitdagendere projecten bij
onze klanten. Dit project duurt drie tot zes maanden;
- De opdrachten vinden hoofdzakelijk plaats in Antwerpen en in Brussel.
Wat zoeken wij?
- iemand die onze ambitie deelt om Akkermans & Partners verder uit te bouwen;
- je hebt minstens een bachelor-diploma op zak of voldoende relevante ervaring;
- ervaring in de verzekeringssector is een plus geen must;
- je bent Nederlandstalig, met een goede tot zeer goede kennis van het Frans;
- je kan zowel autonoom als in groep werken, bent plichtsbewust en creatief;
- je houdt van afwisseling in je job en stelt je flexibel op;
- je bent enthousiast, leergierig, gedreven en klantgericht.
Wat bieden wij?
- je komt terecht in een dynamisch, groeiend bedrijf;
- uitdaging en variatie in combinatie met specialistische opleiding;
- ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden;
- een aantrekkelijk loonpakket op basis van je ervaring en je competenties, aangevuld met
extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering en een 100%
vervoersregeling met optie tot bedrijfswagen.
Interesse?
Neem snel contact met ons op! Wij ontvangen graag jouw cv met motivatie. Stuur deze naar
jobs@akkermanspartners.be en je hoort snel van ons!
Volg ons op social media of neem een kijkje op www.akkermanspartners.be.
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