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CLIJSTERS VERZEKERINGEN 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN ALS  

MEDEWERKER VERZEKERINGEN ? 
 
Als gevestigde en onafhankelijke verzekeringsmakelaar staan wij al drie generaties klaar voor onze 
klanten. Zorgzaamheid, gemoedelijkheid, professionaliteit en vertrouwen zijn waarden die ons 
kantoor hoog in het vaandel draagt. Wij streven ernaar onze klanten een allround bescherming te 
bieden tegen de risico’s in hun privé- en professioneel leven en zijn op zoek naar een enthousiaste 
collega die hier mee zijn/haar schouders onder wil zetten.  
 
Wekt onderstaande functie veel interesse op en herken je jezelf in het gezochte profiel? Stel je dan 
zeker kandidaat voor deze vacature! 
 

JE FUNCTIE:  
✓ Je ontvangt klanten die langskomen op kantoor. Je luistert naar hun noden en behoeften, informeert 

hen en geeft advies over hun verzekeringspakket op een professionele manier. Je denkt mee met de 
klant en je ziet erop toe dat het dossier aangepast is aan de nieuwe situatie. Je streeft ernaar om een 
oprechte vertrouwensband uit te bouwen met onze klanten. 

✓ Je beheert zelfstandig dossiers van klanten. Hierbij onderhandel je met de maatschappijen over de beste 
oplossing voor onze klant. Je hebt hierbij telefonisch en per mail contact met de verschillende partijen.  

✓ Je werkt samen met jouw collega’s om een dossier tot een goed einde te brengen en deelt kennis en 
ervaring 

✓ Je verzorgt mee het telefonisch onthaal en je bent verantwoordelijke voor allerhande administratieve 
taken zoals het opmaken van offertes, polissen en bijvoegsels, alsook de verwerking hiervan in ons 
informaticasysteem. 

 

 JE PROFIEL:  
✓ Je bent administratief aangelegd. Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail zodat jij en je collega’s 

een dossier nauwgezet kunnen opvolgen en afronden 
✓ Je bent heel behulpzaam en helpt de klant graag en steeds op een vriendelijke en discrete manier verder 
✓ Je bent sociaal, legt gemakkelijk contacten en aarzelt niet om het gesprek aan te gaan met klanten en 

collega’s 
✓ Je bent een teamspeler: je bent gedreven en  bereid om je in te zetten om de gezamenlijke 

doelstellingen te bereiken.  
✓ Je bezit een bachelor- of masterdiploma of evenwaardig door ervaring in de sector. Je hebt interesse in 

de verzekeringssector.  
  

ONS AANBOD:  
✓ Contract van onbepaalde duur 
✓ Boeiend en afwisselend werk zowel zelfstandig als in teamverband 
✓ Ruimte voor zelfstandig werk, eigen inbreng en ideeën  
✓ Een goede work-life balance met eventueel een deeltijds werkregime  
✓ Permanente vorming en bijscholing 
✓ Een eerlijk en aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques) 
 

SOLLICITEER:  
✓ stuur je sollicitatie met CV naar maxime@clijstersverz.be 
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