
 

 

 

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  

Medewerker Quality, Control & Risk 

   

Ben jij een ervaren medewerker Quality, Control & Risk die scherp toezicht kan houden op de 

kwaliteit van ons Volmachtbedrijf? Ben jij secuur, proactief, daadkrachtig en resultaatgericht? Dan 

zijn we op zoek naar jou!   

Als medewerker Quality, Control & Risk ben jij verantwoordelijk voor de efficiency, kwaliteit en 

continuïteit van ons Volmachtbedrijf. Je zorgt o.a. voor de implementatie, onderhoud en rapportage 

van het kwaliteitssysteem en het risicoprogramma, de implementatie van uniforme en eenduidige 

werkwijzen, uitvoeren van controles en analyses op het gebied van kwaliteitswaarborging en het 

voorbereiden, coördineren, begeleiden en opvolgen van audits. 

Wat staat er op jouw cv?  

• HBO werk- en denkniveau  

• Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré 

• Kennis en ervaring met een verzekerings- en/of volmachtbedrijf 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 en de Engelse 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 medewerker Quality, Control & Risk die wij zoeken en wil jij minimaal 36 uur 

per week werken?  Mail dan een korte motivatie met je CV naar pz@quintesholding.nl. 

mailto:pz@quintesholding.nl
https://www.plusdiensten.nl/

