Word jij onze nieuwe collega…?
Bij ACL Verzekeringen zijn wij op zoek naar een Acceptant Schade Zakelijk. Weet jij het een en ander
van de zakelijke klant en denk je als acceptant van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor ACL
Verzekeringen? Dan zijn wij benieuwd naar jou!
Wie zijn wij?
ACL Verzekeringen is leverancier van verzekeringsoplossingen specifiek bedoeld voor het Nederlands
intermediair en haar klanten. ACL Verzekeringen beschikt over een breed assortiment
bedrijfsverzekeringen en een vast team van zeer ervaren underwriters. ACL Verzekeringen zorgt voor
snelle offerte-afgifte, maatwerk en zeer scherpe premies.

Acceptant Schadeverzekeringen Zakelijk (m/v)
(38 uur)
Wat ga je doen?
Als Acceptant Schadeverzekeringen Zakelijk bij ACL Verzekeringen ben jij het aanspreekpunt voor
onze tussenpersonen. Door jouw ervaring ben jij in staat de juiste verzekeraar en producten te
koppelen aan de wensen van de klant.
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het beoordelen, offreren en accepteren van risico’s op
het gebied van zakelijke verzekeringen. Je zal voornamelijk werkzaam zijn in een reguliere rol als
acceptant waar het beoordelen van zakelijke posten plaatsvindt. Daarnaast wordt van jou verwacht
dat je als vraagbaak voor het huidige team fungeert en je bent verantwoordelijk voor de
productontwikkeling van ACL Verzekeringen. Tevens kan het voorkomen dat je onze tussenpersonen
gaat bezoeken.
Wij zijn op zoek naar iemand met:









HBO werk- en denkniveau;
Wft-Basis, Particulier en Zakelijk;
Branchediploma Acceptant Aansprakelijkheidsverzekeringen is een pré;
Minimaal 3 jaar werkervaring als acceptant zakelijke schadeverzekeringen;
Beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal;
Goede kennis van Excel;
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Een ondernemende houding.

Wat kunnen wij jou bieden:





Een leuk team om in te werken;
Een passend salaris;
Collectieve pensioenregeling;
Reiskostenvergoeding.

Spreekt jou deze vacature aan? Stuur of mail dan jouw CV en motivatie naar:
ACL Verzekeringen
T.a.v. Sandra van der Wal
Postbus 314, 7575 AH Oldenzaal
Mail: s.vanderwal@aclverzekeringen.nl

