
 

 

 
 

 

 

 

 

Vacature 

Commercieel medewerker binnendienst 

zakelijke verzekeringen 

 

Taken 

 Een aanspreekpunt zijn – zowel telefonisch als persoonlijk – voor bestaande en nieuwe relaties; 

 Het analyseren van ontvangen informatie en deze vertalen naar adviezen en offertes voor klanten 

alsmede het begeleiden van klanten bij het sluiten en wijzigen van zakelijke schadeverzekeringen; 

 Medeverantwoordelijk voor het beheer en uitbreiding van de bestaande klantportefeuille; 

 Het verwerken, administreren, van binnengekomen (elektronische) post zowel aan interne 

volmacht acceptanten, als “provinciale” verzekeraars; 

 Aanpassen en updaten van (commerciële) klantgegevens. Het verwerken van mutaties en nieuwe 

polissen; 

 Het voeren van correspondentie (schriftelijk/telefonisch) met klanten, maatschappijen en  

eventuele derden; 

 Aanspreekpunt zijn voor buitendienstmedewerkers en het verzorgen van de administratieve 

afhandeling van rapportages/bezoekverslagen voor deze adviseurs; 

 Alle overige voorkomende werkzaamheden. 

Functie-eisen 
 Relevante werkervaring binnen de verzekeringswereld; 

 Ervaring met ANVA (en eventueel AWI) is een pre; 

 WFT diploma's; (ten minste WFT basis en WFT schade zakelijk); 

 Perfect Nederlands sprekend en schrijvend en bij voorkeur ook Engels; 

 Een positieve en flexibele werkhouding; 

 Woonachtig in of rond Den Haag; 

 Beschikbaar voor 38,5 uur per week. 

Competenties 
 Commercieel en pro-actief; 

 Representatief en klantvriendelijk; 

 Resultaatgericht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat je kan verwachten 
Werken bij EvR betekent werken bij een groeiende organisatie die constant in beweging is en met 

kansen om door te groeien. Wat bieden wij: 

 Een aantrekkelijk salaris; 

 25 vakantiedagen; 

 13e maand; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Premievrij pensioen; 

 Veel vrijheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

 

Over de organisatie, over EvR 
EvR levert dienstverlening aan particulieren en de (groot) zakelijke markt op het gebied van 

verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Met ruim 75 jaar ervaring en zo’n 80 medewerkers zetten 

wij ons graag in voor de financiële zekerheid van onze klanten. Bij EvR snappen we dit als geen ander en 

om ervoor te zorgen dat onze klanten met een gerust hart kunt blijven doen wat ze doen, bewaken wij 

graag de risico’s. 

Kernwaarden  
Een viertal pijlers dienen als fundament en als rode draad voor alle communicatie en dienstverlening 

tussen EVR en zijn klanten: betrouwbaar, deskundig, pragmatisch en persoonlijk. 

Geïnteresseerd? 
Word jij misschien onze nieuwe collega? Mail dan je CV naar esplinter@EvR.nl of neem contact met mij 

(Eric van de Splinter) op via 070-3105275.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


