
 
 
Word jij onze nieuwe collega?  
Wij zijn per direct op zoek naar een commercieel medewerker (16-24 uur) 
 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn een kleine informele dynamische en groeiende organisatie op het gebied van financiële planning, 
hypotheken, verzekeringen en kredieten. Het grootste deel van onze klantenkring bevindt zich in de 
regio Amersfoort. Eigen verantwoordelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel, waarbij jouw mening telt! 
Serviceverlening en aandacht voor de klant gaan bij ons voorop. 
 
 
Functie- en taakomschrijving 

- Je draait actief mee in ons kleine team en onderhoudt contact met klanten, verzekeraars, 
serviceproviders en taxateurs. 

- Je behandelt aanvragen van verzekeringen en aanverwante producten. 
- Je adviseert klanten over particuliere en zakelijke verzekeringen. 
- Je ondersteunt de financieel adviseur.  
- Je houdt de klant op de hoogte van het verloop van het traject, denkt actief mee, adviseert en 

streeft naar optimale klanttevredenheid. 
- Je zorgt voor een goed verloop en afhandeling van schademeldingen. 
- Je verricht diverse commerciële (ondersteunende) werkzaamheden en verzorgt zelfstandig de 

correspondentie. 
- Je volgt relevante ontwikkelingen in de markt, signaleert knelpunten en doet voorstellen ter 

verbetering van de resultaten. 
- Je zorgt voor een correcte en volledige (deels geautomatiseerde) dossiervorming en archivering. 
- Het verzekeringstechnisch voorbereiden en controleren van nieuwe aanvragen en/of wijzigingen.  
- Gegevensverwerking van polissen, contracten en schades in geautomatiseerde systemen. 

 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een proactieve collega met minimaal 2 jaar relevante werkervaring die in het bezit is van het 
diploma Wft Basis en Wft schade particulier en zakelijk. Heb je één van deze Wft diploma's niet in bezit, 
maar ben je bereid dit diploma op korte termijn te behalen dan behoort dit tot een van de mogelijkheden. 
 
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, kan snel schakelen en bent gewend zelfstandig te 
werken. Je durft verantwoordelijke beslissingen te nemen in het belang van de klant. Daarnaast is het 
belangrijk dat je kunt meebewegen in de veranderende financiële markt. 
 
 
Wat bieden wij jou? 

• Een functie voor 16-24 uur per week. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die minimaal 3 dagen 
per week beschikbaar is. 

• Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden in een groeiende organisatie. 
• Een marktconform salaris dat afhankelijk is van opleiding, leeftijd en werkervaring. 
• 25 vakantiedagen per jaar (op basis van een fulltime dienstverband). 
• Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerker en bieden dan ook voldoende ontwikkelings- 

en opleidingsmogelijkheden. 
• Een goede werksfeer die wordt omgeschreven als: transparant, informeel, waar hard wordt 

gewerkt, maar humor en gezelligheid zeker niet ontbreekt. 
  
 

Ben je enthousiast geworden? Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet. Stuur je CV en motivatie 
naar marcel@fintensadvies.nl 
 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Telefoon: 033-
7810011. Wie weet zien wij elkaar binnenkort! 


