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: Verzekeringsconsultent(e)
Bedrijfsnaam: GROEP DENKENS
Uiterste sollicitatiedatum: zsm
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

X
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VACATURE VERZEKERINGSCONSULENT(E)
Wie zijn wij
Groep Denkens is een snel groeiend makelaarskantoor in het Antwerpse met 8 medewerkers, gespecialiseerd
in het doelgericht verzekeringsoplossingen zoeken en vinden voor particulieren, residenties, kmo's en
zelfstandigen, zowel in leven als in niet-leven. Door het 99 % paperless werken van ons kantoor, kunnen
onze klanten via onze website www.groepdenkens.be niet alleen hun polissen overzichtelijk raadplegen maar
ook de stand van zaken in lopende dossiers op de voet volgen.
Zo kan de klant ook via een online module zijn tweede pijler-producten consulteren en opvolgen.
Via een unieke online toepassing bieden wij ook cargoverzekeringen aan.
De functie
• In eerste instantie verzorg je mee het schadebeheer,
• In een latere fase zal je ook meer en meer optreden als verzekerinsconsulent(e) door een analyse
van de behoefte van de klant op basis van de verkregen gegevens te doen
• Je bouwt samen met onze collega's een vertrouwensrelatie op met de bestaande cliënten en werkt
ook actief mee aan de verdere groei van het kantoor.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Commercieel ingesteld en service- en klantgerichte houding,
Verantwoordelijkheidszin, leergierig en open voor verandering,
Administratieve duizendpoot, efficiënt kunnen organiseren en sterk analytisch,
Leergierig,
Teamworker,
Zelfstandig kunnen en willen werken met een hands-on mentaliteit,
Communicatief sterk met de nodige commerciële feeling.
Kunnen werken met een beheerpakket voor verzekeringen is zeker een pluspunt, net zoals kennis
van de basistechnieken van MS Office.

Wij bieden je
• voltijdse job / deeltijdse job
• contract van onbepaalde duur
• een goed brutoloon aangevuld met verschillende bijkomende voordelen zoals onkostenvergoedingen,
maaltijdcheques, groeps- tandzorgen en hospitalisatieverzekering, tankkaart of abonnement
openbaar vervoer
• aangename werksfeer met toffe, jonge collega's
Contacteer ons op caroline@groepdenkens.be of wim@groepdenkens.be.

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

2

