
Verzekeringsadviseur (m/v)
VASTE JOB

Voor ons bank-en verzekeringskantoor 

in volle expansie zijn we op zoek naar 

een leuke, nieuwe collega voor ons  

verzekeringsteam.

APRIL 2022

Jouw takenpakket
• Je analyseert het risicoprofiel van de klanten en geeft  

verzekeringsadvies op maat zowel telefonisch als schriftelijk.

• Je werkt verzekeringsdossiers uit met de best mogelijke voor-

waarden en tarieven voor de klant.

• Je onderhandelt met de maatschappijen om de beste tarieven 

te verkrijgen.

• Je beheert klantendossiers van A tot Z.

Profiel
• Ervaring als productiebeheerder particulieren of  

ondernemingen is zeer zeker een pluspunt.

• Kennis productie BOAR particulieren en/of KMO is een must.

• Kennis productie Leven is geen vereiste, maar wel een troef.

• Je wil je verder bekwamen in de diepte  

(productkennis) of de breedte (klanten ruimer  

servicen van eerste contact tot afgewerkte polis).

• Je deelt graag je kennis met collega’s.

• Je bent in het bezit van een hoger diploma financie-en verze-

keringswezen of hebt het nodige PCP-attest in bezit en je hebt 

reeds enkele jaren relevante werkervaring in de verzekerings-

sector.

• Je hecht veel waarde aan een goede service en een  

langetermijnvisie.

• Je werkt graag in een team en staat open voor feedback.

• Je bent leergierig en neemt graag initiatief.

Verzekeringsmakelaar



Jobgerelateerde competenties
• De verzekeringsnoden van de klant analyseren en 

hem over de voorgestelde producten informeren.
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken.
• Het verzekeringscontract van de klant actualiseren 

en de opvolggegevens registreren
• De voorwaarden van het verzekeringscontract met 

de klant afspreken (bedrag van de premies, aard 
van de dekking, ...) De bewijsstukken verzamelen en 
voor akkoord overhandigen. 

Persoonsgebonden competenties
• Communiceren
• Verantwoordelijkheid
• Resultaatgerichtheid
• Flexibiliteit

Vereiste studies
• Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
• Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
• Master (MA)
• Gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring
Niet van belang

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs
B

Waar en hoe solliciteren?
Stuur je CV en motivatie naar 
koen@kantoor-aquila.be

Aanbod
• Competitief loon
• Bedrijfswagen met tankkaart.
• Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, 

Groepsverzekering, GSM + abonnement, Bonus.
• Je komt terecht in een hecht en stabiel team met 

familiale sfeer. Wij hebben oog voor een goeie  
work-life balanceen hanteren een open cultuur.

Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds
• Dagwerk

Plaats tewerkstelling
AQUILA INSURANCE 
Turnhoutsebaan 206 2970 SCHILDE

Verzekeringsmakelaar


