
 
Verzekeringsadviseur binnendienst  

(24 uur tot 32 uur) 

Wij zijn ter uitbreiding van ons team opzoek naar een nieuwe collega! Ben jij thuis in de wereld van 

verzekeringen? Heb jij oog voor kwaliteit en staat de klant altijd centraal bij jou? Met andere woorden 

ga jij ook voor je klant door het vuur? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Binnen ons team ga je zoals wij allemaal de gehele portefeuille beheren. Zowel zakelijk- als de 

particuliere klanten! Het is dus zeer belangrijk dat je flexibel bent en snel kan schakelen. Het ene 

moment ben je bezig met een nieuwe klant en maak je een berekening voor een autoverzekering en 

het andere moment verdiep je je in een bedrijfsschadeverzekering.  

 

Het is lastig om de werkzaamheden exact vast te leggen maar hieronder een greep van de 

werkzaamheden welke je zeker zal gaan doen: 

- Je hebt veel klantcontact via telefoon, e-mail of op kantoor 

- Je adviseert in verzekeringen 

- Je behandelt schades 

- Je verwerkt mutaties (denk aan autowijzigingen, scooterwijzigingen,  

verhuizingen etc.) 

- Je maakt offertes van diverse verzekeringen 

- Je behandelt nieuwe aanvragen 

- Je beheert je eigen e-mailbox 

- Je ondersteunt collega’s waar nodig 

Is je interesse gewekt? Lees hieronder verder wat we jou te bieden hebben: 

 

Wij bieden jou een leuke werkplek in een prachtig pand in Haarlem! Daarnaast bieden wij jou ook: 

• Een salaris dat bij jouw kwaliteiten en ervaring past 

• Kilometervergoeding 

• 25 verlofdagen (op basis van een 40 uren werkweek) met een extra speciale 

regeling waarmee je extra dagen kunt verdienen. 

• Korting op je eigen verzekeringen 

• Teamuitjes en Gezelligheid 

Wie zijn wij? 

Berkenrode Assurantiën is een allround assurantiekantoor dat al 39 jaar bestaat! Ons kantoor zit in het 

Bos en Vaartkwartier in Haarlem. Dit is vlakbij het centrum en je kan hier gratis voor de deur parkeren!  

 

We gaan allemaal zeer servicegericht te werk, wij gaan door het vuur voor onze klanten! Wij 

behandelen iedere klant/relatie zoals wij ook zelf behandeld willen worden. Net dat extra telefoontje, 

mailtje of appje dat is wat ons ons maakt!  

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? En ben je bereid je WFT diploma’s te 

halen of heb je deze al in je bezit? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief en CV naar ons toe.  

Contactgegevens: 

Contactpersoon: Shirani Arnken-Horodniceanu 

Spruitenbosstraat 19 

2012 LJ HAARLEM 

Tel: 023 - 532 72 20 

E-mail: shirani@berkenrode.nl 

mailto:shirani@berkenrode.nl

