
 

Relatiebeheerder zakelijke verzekeringen 

(32-40 uur per week, standplaats Veenendaal) 

Heb je een commerciële instelling, ben je klantgericht en weet je alles van zakelijke verzekeringen?  

Dan zoeken wij jou! 

Wat ga je doen? 

Als adviseur commerciële binnendienst zakelijke verzekeringen ben je onderdeel van ons team dat 

uit 18 enthousiaste collega’s bestaat. Je wordt verantwoordelijk voor de complete klantportefeuille, 

waarbij je het aanspreekpunt voor de klant bent. Je werkt hiertoe nauw samen met de 

accountmanager. Bij Van Egdom staan de behoeftes van onze klanten altijd centraal! Daarom houd je 

je onder andere bezig met:   

 Het ondersteunen van de accountmanager bij het uitvoeren van commerciële acties. 

 Het actief opvangen en inspelen op commerciële signalen en behoeften van onze klanten. 

 Het adviseren van (potentiële) klanten en zoeken naar passende verzekeringsproducten op 

het gebied van schade en inkomen (in samenwerking met de accountmanager). 

 Het telefonisch bespreken van verzekeringsaanvragen en mutaties met de klant. 

 Het opstellen van offertes en het verwerken van mutaties. 

Wat brengen wij jou? 

 Een uitdagende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. 
 Een ambitieuze organisatie met een informele werksfeer. 
 Enthousiaste collega’s die uitkijken naar jouw komst. 
 Een gezonde balans tussen werken op kantoor en vanuit huis. 
 Ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. 
 Een marktconform salaris. 
 25 vakantiedagen + aanvullende collectieve vrije uren/ dagen. 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting op je (schade)verzekeringen. 

 
Wat breng je ons? 

 1 á 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

 HBO of MBO+ werk- en denkniveau. 

 Je bent in het bezit van benodigde WFT diploma’s (WFT schade zakelijk en WFT inkomen). 

 Een commerciële, klantgerichte en enthousiaste persoonlijkheid. 

 Je bent een echte teamplayer en zorgt altijd voor het beste resultaat. 

 Kennis van ANVA is een pré. 

 Je bent 32-40 uur per week beschikbaar. 

 

 



 

Wie is Van Egdom Verzekeringen? 

Van Egdom Verzekeringen B.V. is onderdeel van Certe Groep en één van de assurantiekantoren op het 

gebied van schade- en inkomensverzekeringen. Al meer dan 30 jaar mogen wij de 

verzekeringsbelangen behartigen van onze zeer gewaardeerde relaties. Als lid van de Adfiz zijn wij 

professioneel en onafhankelijk in onze adviezen op het gebied van zakelijke en particuliere 

verzekeringen. Wij werken zowel vanuit onze locatie in Veenendaal als vanuit huis. Binnen Van 

Egdom heerst een informele sfeer, waarbij we eigen inbreng belangrijk vinden. 

Doordat we bij Van Egdom de prijs/kwaliteitverhouding in de verzekeringsmarkt goed kennen, 

kunnen we onze klanten met een op maat gemaakt advies de beste oplossing bieden. Van Egdom 

Verzekeringen is gespecialiseerd in zakelijke verzekeringen, maar ook voor Employee Benefits ben  

je bij ons aan het goede, maar vooral het betrouwbare adres. 

Wie is Certe Groep? 

Certe Groep bestaat uit een keten van organisaties in de verzekeringsbranche. We hebben in onze 

groep een eigen verzekeringsmaatschappij, een volmacht bedrijf en diverse 

assurantieadvieskantoren. Met totaal ongeveer 200 collega’s op meerdere vestigingen in het land, 

ontzorgen wij onze particuliere en zakelijke relaties bij hun risicobeheersing.  

Ben je enthousiast geworden? 

Wil jij bij ons aan de slag? Of heb je nog een vraag over de functie? Dan kun je contact opnemen met 

onze kantoorleider, Ben van den Broek op 06-51980250. Natuurlijk kun je ook direct solliciteren, mail 

in dat geval je sollicitatiebrief en CV naar: ben.vandenbroek@egdom.nl 

Wie weet zien we elkaar snel voor een kop koffie of thee! 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld! 

 

 


