RELATIEBEHEERDER VERZEKERINGEN
De uitdaging

Je werkt mee aan de realisatie van de commerciële groei van het kantoor. Daarbij heb je rechtstreeks contact
met de klanten.
Klanten zijn voor jou oprecht belangrijk. Hun welvaart en toekomst mee plannen staat centraal in een relatie
van wederzijds respect.
Je organiseert klantenopvolging op een gestructureerde wijze. Je analyseert en detecteert wat echt belangrijk
is voor de klant en realiseert zo een onderbouwde klantenrelatie.

Concreet

Je komt terecht in een groep die zeer klantgericht werkt en een innovatieve positie in de markt neemt.
We spelen onze onafhankelijkheid als sterkt uit, ontwikkelen slimme methodieken en gaan voluit voor een
lange termijn relatie door proactief te handelen. Dit doen we samen met de klant, met elkaar en met
verschillende partners. De basis: een doorgedreven expertise en professionele organisatie, steeds vertrekkend
vanuit de wens van onze klant.
Binnen onze groep hebben we ook 2 Century 21 kantoren.
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Je beschikt over een bachelor of master diploma, of je beschikt over een ruime ervaring.
Commercieel talent typeert jou, waarbij je met een gezonde dosis inlevingsvermogen de klanten wil
benaderen in een totaalaanpak.
Je beschikt hierbij over een analytische en gestructureerde ingesteldheid.
Je bent enthousiast, leergierig en wil meewerken aan de uitbreiding van ons kantoor.
Je woont in de regio en ambieert een lange termijn inzet. Deeltijds is mogelijk.
Ons aanbod
Je komt terecht in een familiaal bedrijf dat opgestart is in 1981.
Wij voorzien in een doorgedreven opleiding. Je start als commercieel medewerker in een boeiende en
gevarieerde job met eigen verantwoordelijkheden. Je krijgt daarbij de ruimte om eigen ideeën en
acties voor te stellen en te realiseren.
Naast een competitief salaris, voorzien wij extralegale voordelen in de lijn van de sector.

Hoe solliciteren?

Is dit de uitdaging die je zoekt, stuur dan een gemotiveerde sollicitatie en cv. Pieter@dwag.be

