
 

 

Agrarisch Specialist Binnendienst                                        

Op zoek naar een nieuwe uitdaging op het gebied van agrarische verzekeringen?  
Wij zoeken een Agrarisch Specialist Binnendienst op ons kantoor in Esbeek. 

 

De Job 

Als Agrarisch Specialist werk je nauw samen met onze Agrarisch Adviseurs. Samen met deze 
collega’s beheer je de verzekeringen van onze agrarische klanten. In je dagelijkse werk stel je 
offertes op, verwerkt mutaties en biedt oplossingen voor de vragen van onze klanten. 
Hiervoor onderhoud je contacten met agrarische verzekeraars en andere bedrijven in de 
agrarische sector. Je bent daarnaast vraagbaak voor je collega’s op het gebied van produkten 
en preventie binnen de agrarische verzekeringsmarkt. 
Dit alles met als doel een juiste oplossing en duurzame relatie voor en met onze klanten 
 

Wie zijn wij? 

Topteam is sinds haar oprichting in 2004 dé specialist op het gebied van agrarische 
verzekeringen. Onze agrarisch adviseurs bedienen onze regionale klanten vanuit hun 
thuiswerkplek. Hierbij worden zij ondersteund door de collega’s in de binnendient, welke 
werken vanuit onze twee kantoren in Esbeek en Wommels. 
Middels korte lijnen op een praktische manier werken aan een duurzame relatie met onze 
klanten, dat vat samen waar we ons elke dag mee bezig houden. Een werkwijze die precies past 
bij onze agrarische doelgroep. 
 
 

Jij… 

• hebt een sterke affiniteit met de agrarische sector 

• hebt een praktische en oplossingsgerichte instelling; 

• gaat voor een langdurige relatie met klanten; 

• hebt het diploma Wft Adviseur Schade Zakelijk of wil dit op korte termijn behalen;  

• hebt wellicht al ervaring op het gebied van agrarische verzekeringen; 

• woont in de omgeving van Esbeek;  

• bent minimaal 24 uur per week beschikbaar; 

Wij… 

• bieden je een leuke baan in een prettige en informele werkomgeving;  

• bieden je ruimte voor inbreng van jouw ideeën;  

• gaan voor een langdurige samenwerking;  

• kijken uit naar je sollicitatie en ontvangen graag jouw motivatie en CV! 
 

 

Informatie: Maarten Hesselmans op 013-5166028 

Sollicitatie: graag mailen naar  maarten.hesselmans@topteam.nl  

mailto:maarten.hesselmans@topteam.nl

