
Wij zijn sinds meer dan 30 jaar een zelfstandig verzekeringskantoor, gespecialiseerd in 
bemiddeling van verzekerings- , beleggingsdiensten en kredieten.   Wij streven naar een 
persoonlijke en kwaliteitsvolle service en bieden onze cliënten graag een totaal pakket op maat. 
Wij maken voor onze cliënten een persoonlijke risico analyse en geven passend advies voor hun 
portefeuille.   Bovendien zijn wij volledig onafhankelijk erkend makelaar en werken wij met de 
meeste Belgische en enkele internationale en niche verzekeraars. 

In het kader van onze uitbreiding zijn wij op zoek naar een administratief medewerker voor 
productie/administratie verzekeringen : 

Je staat in voor onthaal van onze cliënten.  Je vergelijkt en maakt offertes op voor de 
gebruikelijke verzekeringen, waarbij je vooral oog hebt voor het profiel van onze cliënt en diens 
“risico’s”.  Je bent voldoende ervaren en zelfstandig om een analyse en vergelijking te 
maken van de pakketten op maat voor onze cliënt.   Je onderhandelt met maatschappijen en 
je denkt probleemoplossend voor onze cliënten.  Je volgt de offertes en dossiers nauwgezet, 
stipt en met kennis van zaken op en je wil absoluut voor onze cliënt het beste resultaat ! 

Profiel: 

 Je beschikt over een bachelorsdiploma Financiën- en Verzekeringswezen (of gelijkwaardig qua 
diploma of werkervaring). 

 Je bent vertrouwd met courante PC-toepassingen en je hebt goede kennis van MS Office. 
(Kennis van beheerprogramma Brio kan een voordeel zijn maar is geen “must”) 

 Je bent servicegericht, correct taalvaardig, dynamisch, sociaal, verzorgd, nauwkeurig en stipt. 
 Je werkt graag in teamverband, maar je kunt zelfstandig werken. 
 Je hebt zin voor initiatief en organisatie. 
 Werkervaring in productie verzekeringen voor particulieren is een absolute vereiste. 
 je bent flexibel en toont inzet om met ons verder te groeien. 
 Je bent enthousiast om ons kantoor te versterken en popelt om bij ons aan de slag te gaan. 

 
Aanbod en voordelen: 

 Wat ons betreft, kan je onmiddellijk starten. 
 We bieden je een compatibel loon naar werken en meerdere extra-legale voordelen.. 
 Je kunt doorgroeien naar accountbeheerder van het zelfstandig, KMO en MO cliënteel mits de 

juiste instelling of naar een commerciële functie, als je dit zou ambiëren. 
 Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende functie in een aangename werkomgeving. 

 
Hoe solliciteren: Solliciteren kan je doen door jouw curriculum vitae en je motivatiebrief te sturen 
naar nadja@kantoorwindey.be                                                                                                    
Overtuig ons van je overtuigingskracht en je “goesting” om ons kantoor te versterken!  
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