
  

Commercieel medewerker bank & verzekeringen  

We zijn een snel groeiend AXA bankkantoor in Vichte en onafhankelijk verzekeringsmakelaar.  

Ons kantoor is een familiaal bedrijf (4de generatie) en bestaat uit een jong team van 5 

dynamische medewerkers.  

We zijn in ons kantoor op zoek naar een enthousiaste commercieel medewerker bank en 

verzekeringen. 

Functieomschrijving 

Als medewerker bank en verzekeringen krijg jij elke dag te maken met een grote diversiteit 

aan klantvragen.  De focus zal voornamelijk verzekeringen zijn 

Enerzijds sta je samen met je collega in voor het onthaal van bankklanten waar je de klanten 

helpt bij de dagelijkse bankverrichtingen zoals openen van rekeningen etc 

Binnen de verzekeringen krijg je ruimte om de portefeuille mee te beheren. Enkele van de 

verantwoordelijkheden zijn:  

− het beheren en proactief uitdiepen van bestaande klanten van het kantoor 

− het aanvragen en onderhandelen van offertes 

− het voeren van gesprekken met klanten en geven van advies  

Je werkt samen met je collega’s en streeft ernaar om steeds het juiste advies te verlenen.  

Je legt vlot contact, werkt zelfstandig offertes uit en onderhandelt autonoom met potentiële en 

bestaande cliënten. Je werkt op maat gemaakte offertes uit.  

Profiel 

Je hebt ervaring binnen bank en verzekeringen. Je bent woonachtig in de streek. 

Ben je gedreven en enthousiast? Werk je zelfstandig, nauwkeurig en goed georganiseerd? Heb 

je een uitgesproken commerciële feeling en neem je zelf initiatief naar potentiële cliënten?  

Dan is deze commerciele functie bank en verzekeringen zeker iets voor jou.  



 

Aanbod 

• Je komt terecht in een familiaal, dynamisch kantoor waar een huiselijke sfeer heerst. 

• Dankzij ons modern en ruim kantoor kan je de klant in een leuke omgeving 

ontvangen. 

• Je geniet van tal van opleidingen, waardoor jij ook verder kan ontwikkeling in uw 

functie 

• Je ontvangt een mooie verloning met alle extra legale voordelen waaronder 

maaltijdcheques, groepsverzekering, bonus,… 

• We staan open voor een 4/5 te werkstelling 

• We bieden voldoende flexibiliteit in uw werktijd 

 

Solliciteren  

Stuur je CV door naar frederik@zakenkantoorvanhoutte.be of contacteer ons kantoor op het 

nummer 056/77.98.16 

. 
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