Plusdiensten assuradeuren is een gevolmachtigd agent van diverse verzekeraars. Als gevolmachtigd
agent hebben wij de bevoegdheid om namens meerdere verzekeraars verzekeringen te accepteren
en schades af te wikkelen. Dit betekent dat wij bijna alles doen wat een verzekeraar ook doet. Wij
zijn hiermee een belangrijke schakel tussen adviseurs en verzekeraars.
Voor ons kantoor in Culemborg zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Volmachtbeheerder
Ben jij iemand die de kwaliteit van ons volmachtbedrijf hoog houdt? Ben jij secuur, proactief,
daadkrachtig en resultaatgericht? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als Volmachtbeheerder ben jij één van de aanspreekpunten met betrekking tot de maatschappijen
waarvan Plusdiensten volmacht heeft. Jouw hoofdtaak is het beheren van de volmachten. Je bent
een spin in het web en zorgt er voor dat alle afdelingen de contractuele afspraken nakomen.
Daarnaast ben je op de hoogte van alles wat er speelt omtrent producten, implementeer je nieuwe
producten en wijzigingen, voer je interne controles uit, maak je analyses en houd je je bezig met het
optimaliseren van interne processen. Tenslotte zorg je voor de verantwoording naar verzekeraars en
directie.
Wat staat er op jouw cv?
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré
Ervaring met ANVA is een pré
Je bent in bezit van de diploma’s WFT Basis, WFT Schade Zakelijk
Je bent in het bezit van het diploma GA (óf je bent bereid deze snel te behalen)
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•

Volop mogelijkheden voor zelfstandigheid, initiatief en persoonlijke groei
Vrijheid in het vormgeven van jouw werk
Een enthousiast en bevlogen team
Een goed, marktconform salaris
Korting op diverse verzekeringen
Een informele en dynamische werkomgeving

Ben jij de Enthousiaste Volmachtbeheerder die wij zoeken en wil jij minimaal 36 uur per week
werken? Mail dan een korte motivatie met je CV naar pz@quintesholding.nl.

