ADVISEUR AGRARISCHE
VERZEKERINGEN (OOST-BRABANT)
TOP TEAM AGRARISCHE VERZEKERINGEN

Je krijgt energie van optimale klantbediening op het boerenerf. Je vindt het een uitdaging om zelfstandig een klantenportefeuille in
de regio Oost-Brabant / Noord-Limburg verder uit te bouwen en te onderhouden. Met een team van deskundige adviseurs ken jij
het verzekeringsvak of ga je dit eigen maken.

VOOR WIE?
Je krijgt energie van optimale klantbediening op het boerenerf. Je vindt het een uitdaging om zelfstandig een klantenportefeuille in
de regio Oost-Brabant / Noord-Limburg verder uit te bouwen en te onderhouden. Met een team van deskundige adviseurs ken jij
het verzekeringsvak of ga je dit eigen maken.

WAT GA JE DOEN?
Als adviseur heb je een directe band met de agrarische wereld. Zodoende ken je de risico’s die de ondernemer loopt én weet je
met welke verzekeringsproducten hij deze risico’s het beste afdekt. Je past maatwerk toe als het gaat om de advisering van
verzekeringen. Binnen dit advies staat de ondernemer centraal en bouw je persoonlijke klantrelaties op. Dit doe je door structurele
klantbezoeken (bestaand en acquisitie).
Taken en verantwoordelijkheden:
Je bezoekt zowel bestaande als nieuwe klanten in jouw regio en bouwt zo zelfstandig klantrelaties op
Actief deelnemen aan verschillende agrarische netwerken in de regio Oost-Brabant & Noord-Limburg)
Het beheer en de uitvoering van de administratie (beheer CRM, offertes, email en kwaliteit)

HET AANBOD
In deze positie krijg je de kans een langdurig dienstverband op te bouwen met een loyale klantenkring. Topteam biedt een fulltime
dienstverband met een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

KANDIDAAT PROFIEL
Jij bent een pragmatisch ingestelde persoonlijkheid en hebt aantoonbare affiniteit met de agrarische sector. Je bent klaar voor je
tweede of derde carrièrestap; dit kan vanuit een binnendienst- of adviseurspositie zijn. Je no-nonsense communicatiestijl sluit
uitstekend aan bij je collega’s waardoor jullie als team gaan excelleren.
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Functie-eisen:
Je hebt minimaal een hbo diploma, bij voorkeur HAS
Met relevante Wft-certificaten ben je zeker in je voordeel
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring

STANDPLAATS
Oost-Brabant

CONTACTPERSOON

Naam: Olaf de Boer (Senior Consultant Agribusiness)
E-mailadres: olaf@nomilk2day.nl
Telefoon: +31655772618
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