
Ons kantoor telt momenteel  
3 locaties (’s-Hertogenbosch,  
Empel en Breukelen) waar  
zo’n 35 enthousiaste collega’s  
werken. Wij bieden onze klanten 
(bijna) alles op het gebied van 
verzekeringen, hypotheken, pen- 
sioenen en bankzaken (RegioBank).  
Je komt te werken in een leuk team 
waar naast collegialiteit ook gezel-
ligheid en werkplezier hoog in het 
vaandel staan. 

Meer over  
van der Dussen 
Adviesgroep

Wat doe je als relatiebeheerder bij van der Dussen Adviesgroep?
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze particuliere en zakelijke klanten.  
Zo geef je klanten advies over verzekeringen, maak je zelfstandig offertes en  
voer je mutaties op bestaande verzekeringen door.

Uiteraard zijn er binnen ons bedrijf mogelijkheden genoeg om door te groeien  
naar andere functies of te kiezen voor andere werkzaamheden. Lijkt je het leuk  
om je te verdiepen in bijvoorbeeld hypotheken of bankzaken dan is dat mogelijk.  
Of wellicht ambieer je een functie als adviseur in de buitendienst, schadebehandeling  
van verzekeringen. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. 

Wat zoeken we?
•  Bij voorkeur iemand met een MBO/HBO opleiding in de richting financiële dienstverlening. 

Maar nog belangrijker vinden we het dat je gemotiveerd bent!
•  In bezit van WFT-basis en schade zou mooi zijn. Maar een leergierig persoon die  

bereid is deze diploma’s te halen is ook prima. 
•  Enkele jaren ervaring in de verzekering en of hypothecaire branche zou fijn zijn.  

Maar nog fijner vinden we het als je past binnen ons gezellige team!
•  Minimaal 32 uur per week beschikbaar zijn. Maar ben je de perfecte kandidaat in  

onze ogen dan kunnen we hier altijd over praten!

Wat krijg je van ons?
• Een goed salaris;
• Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden;
• Mogelijkheid voor thuiswerken; 
• Pensioenregeling;
• Fijne collega’s

Geïnteresseerd? 
Je sollicitatie met CV kun je mailen t.a.v.:
Jeroen Stakenburg: info@vanderdussen.nl

Wij zijn op zoek naar:
Relatiebeheerder  
particulier en/of zakelijk
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