
 

Wij zoeken een 

Allround medewerker Assurantiekantoor 
 
Wie zijn wij: 
Hendriks Assurantiën is een geheel onafhankelijk assurantiekantoor. Sinds 1974 adviseren wij 
particuliere en zakelijke relaties op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen.  
Ons kantoor verzorgt zelf de premie-incasso en werkt steeds meer digitaal. Er is een 
rechtstreekse samenwerking met zo’n 30 verzekeraars en daarnaast wordt er gewerkt met enkele 
service providers. We tellen momenteel 4 medewerkers en vanuit ons kantoor werken we met 
veel plezier. De onderlinge sfeer is open, nuchter en direct.  
 
De functie: 
De werkzaamheden zijn veelzijdig en omvatten eigenlijk alles wat op een kantoor van deze 
omvang dient te gebeuren. Je adviseert particuliere en zakelijke klanten zowel telefonisch als op 
kantoor. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het administratief verwerken van polissen en 
mutaties, controleer en verwerk je financiële boekingen, en behandel je schadegevallen en 
wikkelt deze af. 
Er wordt gewerkt met CCS Level 7 Cloud versie, MS Office, Rolls, Scenario-Advies en de diverse 
extranetten van verzekeraars. 
 
Wat vragen wij: 

 Een flexibele en open collega die beschikt over een nuchtere instelling en past binnen ons 
sociale team.  

 Je bent zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig en gewend vlot en 
zelfstandig te werken. 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift. 
 Een (recent) afgeronde mbo- of hbo-opleiding. 
 De financiële dienstverlening en met name schadeverzekeringen spreken je aan. 
 Werkervaring in een soortgelijke functie is een voordeel. 
 Je beschikt over het WFT Schade particulier en eventueel zakelijk of bent bereid deze te 

behalen. 
 Je hebt daarnaast bij voorkeur ervaring met CCS level 7. 

 
Heb je genoemde ervaring nog niet? Schroom niet om te reageren!  
 
Wat bieden wij: 

 Een hecht en gezellig team met een informele sfeer! 
 Ruimte om jezelf te ontwikkelen en relevante diploma’s te halen. 
 Werktijden en dagen in overleg, minimaal 24 uur. 
 Marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding. 
 28 vakantiedagen. 
 Deelname aan pensioenregeling zonder eigen bijdrage en korting op verzekeringen. 

 
Enthousiast geworden over deze vacature? Mail naar info@hendriks-assurantien.nl 
 
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Harald Hendriks 085-1052540 


