
 

                

Verzekeringsspecialist 
Consumind, een snelgroeiende, innovatieve en jonge organisatie in Utrecht, richt zich op het helpen van 

klanten op het gebied van hun vaste lasten. Wegens gezonde groei zijn wij op zoek naar een 

Verzekeringsspecialist om ons team te komen versterken. Ben jij de enthousiaste collega die gedreven is 

om proactief de markt te bewerken en klanten weet te binden? Dan zoeken we jou! 

De afdeling verzekeringen is slechts één van de afdelingen op ons hoofdkantoor in Utrecht. Je vindt hier 

namelijk ook afdelingen die zich bezig houden met customer care, energie, telefonie, kredieten en hypotheken. 

Voor elk product werken wij met gespecialiseerde collega’s met elk hun eigen vakgebied, maar met allemaal 

hetzelfde doel: alles prettig regelen voor onze klanten. 

Jouw verantwoordelijkheden  

Als verzekeringsspecialist ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bestaande én nieuwe particuliere klanten. 

Je bent in je element als je in de markt klanten voor je kan winnen. Je neemt makkelijk de regie en de 

verantwoordelijkheid op je binnen het sales traject. Je taken bestaan onder meer uit het benaderen van 

klanten, het accepteren van verzekeringsaanvragen, het opmaken van polissen en het geven van deskundige 

adviezen. Jij brengt in kaart wat de behoeften en vragen van de klant zijn en informeert over onze diensten.  

Je zorgt ervoor dat onze klanten overzicht hebben van lopende financiële producten, geeft preventieadvies en 

maakt een premieberekening om samen met de klant te bekijken of er een besparing valt te realiseren. Tevens 

dien je te denken vanuit risico’s. Onze klanten hebben bij jou het vertrouwen dat hun te lopen risico’s 

inzichtelijk zijn gemaakt. Je biedt oplossingen aan die deze risico’s kunnen opvangen. 

Wat zoeken wij in een nieuwe collega?  

Ons team bestaat uit een hechte groep specialisten waarbij iedere collega eigen verantwoordelijkheden heeft. 

Een zelfstandige werkhouding is daarom ook een absolute must. 

 Minimaal MBO+ / HBO denk- en werkniveau 

 Je dient te beschikken over een WFT basis & schade particulier diploma 

 Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de verzekeringen/financiële branche 

 40 uur per week beschikbaar, minimaal 1 avond beschikbaar 

 Telefonische advies- en verkoopervaring is een vereiste 

 Kwaliteitsgericht, frisse blik, lef, oog voor commercie en klantgerichte instelling 

 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift 

Wat hebben we jou te bieden?   

We bieden een marktconform salaris en een werkomgeving waar je de vrijheid krijgt om je talenten verder te 

ontwikkelen en ruimte krijgt voor eigen ideeën. Er heerst een informele sfeer en er zijn korte lijnen. Het 

kantoor is goed bereikbaar per auto en is er voldoende parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer ben je 

vanaf Utrecht CS binnen 20 minuten op kantoor. 

Pas je in bovenstaand profiel en ontplooi je je kwaliteiten graag in een professionele omgeving? Ben je 

geïnteresseerd in deze functie en ervan overtuigd dat jij degene bent die Consumind zoekt? Stuur je motivatie 

en CV door voor 29 januari en wie weet maken we binnenkort kennis met elkaar! 

Contactpersoon: Lianne van Engelen (lianne@consumind.nl) 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


