
Ben jij de adviseur zonder maatpak…? 

En zou jij onze boeren in Midden/Oost Nederland kunnen adviseren? 

Plaats   Regio Midden/Oost Nederland 

Branche  Financiële sector 

Dienstverband  Fulltime 

Opleidingsniveau HBO 

 

Functieomschrijving 

Wij zoeken een verzekeringsadviseur met boerenverstand! 

Vanuit jouw thuiskantoor onderhoud en bouw je aan jouw portefeuille van agrarisch ondernemers in 

Oost Nederland. Dit doe je niet alleen, maar samen met ons TOPteam!   

 

Waarom word jij gelukkig van deze TOP baan? Nou, omdat je het leuk vind om… 

- te ontmoeten. Dagelijks ontmoet je jouw klanten. Dit zijn bestaande klanten, maar ook 

potentiele klanten. Je vindt het leuk om proactief nieuwe contacten te leggen. Je weet hoe je 

een zakelijk en laagdrempelig gesprek voert en spreekt de taal van de ondernemers.  

- samen te werken. Je werkt graag samen met jouw teamgenoten in de buitendienst. Samen 

sta je klaar voor de klant.  Je helpt met jouw collega’s de klant op momenten waar het nodig 

is. Werktijden zijn flexibel, als het druk is kan dit best een keer buiten kantoortijden zijn.  

Hier heb je zelf de vrijheid in en de verantwoording voor. 

- te ontwikkelen. Je bent nooit uitgeleerd. Je vind het een uitdaging om te blijven ontwikkelen 

binnen je vakgebied, maar ook persoonlijke groei staat voor jou voorop.  



- aan te pakken. Je pikt zaken snel op en je durft uit te proberen. Je houdt het overzicht en 

kunt snel schakelen waar nodig. Je bent niet bang om fouten te maken, daar leer je tenslotte 

van.  

- te verrassen. Wat je doet moet voor jou wel concreet tot iets leiden. Je ziet graag resultaat 

van je werk. Het geeft je voldoening als je meer bereikt dan de klant van je verwacht.  

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Natuurlijk een mooi salaris en goede arbeidsomstandigheden, maar er is meer!  Een auto van zaak, 

telefoon en laptop behoren tot je standaard uitrusting.  Er is een bonusregeling en een goede 

pensioenregeling.  

Landelijk zijn we bekend als een intermediair die écht gespecialiseerd is in agrarische verzekeringen. 

Je werkt vanuit je thuiswerkplek en overlegt met 1 van je 15 collega’s in de buitendienst. Je wordt 

administratief ondersteund door een team van collega’s vanuit onze twee kantoren in Esbeek en 

Wommels.  

Functie-eisen 

- De agrarische sector zit in je hart 

- Commercie stroomt door je aderen 

- Je bent in het bezit van een HBO diploma  

- Je hebt de WFT Adviseur Schadeverzekering Zakelijk en Adviseur Inkomen behaald of bent 
bereid dit te behalen 

- Je woont in Midden/Oost Nederland 

- Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een op en TOP teamplayer 

 

Zeker weten! 

Denk je dat deze job als Adviseur Agrarische Verzekeringen de volgende stap kan zijn in jouw 

carrière? Stuur dan jouw motivatie en CV naar info@topteam.nl. Vragen? Maarten Hesselmans geeft 

je graag toelichting. Hij is te bereiken via telefoonnummer 013-5166028.  

 

mailto:info@topteam.nl

