Hoofd Volmacht / Volmachtbeheerder (M/V) 40 uur
Westenburg Assurantiën B.V.
Westenburg Assurantiën B.V. is een dynamische verzekeringsmakelaar die al meer dan 70 jaar
actief is op het gebied van verzekeringsoplossingen. Westenburg Assurantiën B.V. is actief in
heel Nederland maar de meeste relaties zijn gevestigd in Brabant. Momenteel werken er ruim 50
werknemers binnen de Westenburg Groep.
Het bedrijf kenmerkt zich door zorgvuldige advisering, korte lijnen, een informele werksfeer en
vertrouwen. Hierdoor ontstaan er langdurige samenwerkingen met relaties, maar ook met
medewerkers.
Als gevolmachtigde van dertien grote verzekeringsmaatschappijen zijn wij in staat om onze
relaties extra service te bieden en zijn we innovatief op het gebied van productontwikkeling.
De Functie
Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker die ons team van 8
volmacht medewerkers komt versterken.
In de functie van hoofd volmacht ben je feitelijk leider van de volmacht. Je bent verantwoordelijk
voor de aansturing van de collega’s van de afdeling, waarbij je een motivator, inspirator en
kartrekker bent. Tevens ben je het aanspreekpunt van verzekeraars en kun je zelfstandig
beslissen in complexe acceptatievraagstukken en schades binnen de richtlijnen van de
volmachtgevers. Je vertaalt richtlijnen naar intern beleid en instructies, draagt zorg voor het upto-date houden van producten, voorwaarden en tarieven en stelt diverse rapportages op.
Wat verwachten we van jou:
-

HBO werk- en denkniveau
In het bezit van de diploma’s WFT Schade Zakelijk en Gevolmachtigd Agent
Enige jaren relevante praktijkervaring
Zelfstandig en initiatiefrijk
Kennis van ANVA
Goede communicatieve eigenschappen
Commercieel inzicht
Affiniteit met de transportsector is een pré

Wat kun je van ons verwachten:
-

Uitdagende baan
Prettige en informele werksfeer
Ruimte voor eigen initiatief
Goede opleidingsmogelijkheden
Enthousiaste collega`s
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Meer informatie?
Wil je meer informatie omtrent deze functie neem dan contact op met Eric Westenburg, telefoon
076-5290290.
Interesse?
Heb je interesse, stuur je motivatie inclusief cv naar Eric Westenburg,
ewestenburg@westenburg.nl

