Adviseur zakelijke verzekeringen
(fulltime 40 uur per week)

Kom jij ons team versterken? Als adviseur zakelijke verzekeringen ben je het eerste
aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe zakelijke relaties.

Wie zijn wij?
Wij zijn DBA advies, een financieel advieskantoor met vestigingen in Barneveld en Lunteren. Met 18
enthousiaste medewerkers staan wij klaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken en
bankzaken. Bij ons staat klant- en servicegerichtheid met oog voor het menselijke aspect voorop. Met
een persoonlijke en laagdrempelige benadering proberen wij langdurige relaties op te bouwen. Dit
doen we al ruim 80 jaar met kundige medewerkers.

Wat ga je doen als relatiebeheerder verzekeringen en bankzaken?
Als eerste aanspreekpunt behandel en beantwoord je de vragen van onze bestaande zakelijke
relaties. Maar je vindt het ook leuk om te netwerken en nieuwe zakelijke relaties te benaderen. Ook
analyseer je het verzekeringspakket en de verzekeringsbehoefte. Wat komt daar verder bij kijken?
 je brengt de risico’s, wensen en behoeften in kaart van relaties;
 je maakt offertes en benchmarks met behulp van onze offertesoftware;
 je begeleidt aanvragen en wijzigingen van verzekeringen en rekeningen;
 je komt op voor de belangen van relaties bij verzekeraars;
 je benadert relaties proactief over de dekking en elders lopende verzekeringen;
 je adviseert en informeert relaties over de producten van RegioBank.

Wat maakt werken bij DBA advies zo leuk?







je hebt veel klantcontact;
je maakt onderdeel uit van een enthousiast en gezellig team in een prettige werksfeer;
we organiseren regelmatig een leuk personeelsuitje;
er is ruimte voor creativiteit;
je krijgt voldoende ontwikkelmogelijkheden;
wij hanteren een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat heb jij ons te bieden?
 je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding;
 je beschikt over de diploma’s Wft Adviseur basis, Wft Adviseur Schadeverzekering particulier, Wft
Adviseur Schadeverzekering zakelijk en Wft Adviseur Inkomen;
 je hebt ruime werkervaring in een vergelijkbare functie op een financieel advieskantoor;
 je bent woonachtig in regio Barneveld;
 je bent enthousiast, betrokken, representatief, klantgericht, proactief en communicatief vaardig.

Solliciteren?
Ben jij enthousiast over deze functie bij DBA advies? Wacht dan niet langer en stuur een korte
motivatie met CV naar rf.dejong@dba-advies.nl.

