Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en wil je werken in een jong en groeiend bedrijf, dan komen wij
graag in contact met jou.
Door de constante groei van ons bedrijf hebben we een vacature

Accountmanager Agrarisch Schadeverzekeringen
0,8 – 1 fte
Wat houdt deze functie in?
In jouw adviserende en commerciële rol ben je in staat om nieuwe agrarische en agrarisch gerelateerde
bedrijven aan je te binden. Ook kan het zijn dat je met een MKB-er om tafel gaat. Je bent
verantwoordelijk voor deskundig en klantgericht advies op gebied van schadeverzekeringen waaronder
ook een AOV-Advies. Preventieve maatregelen kun je professioneel overbrengen. Je signaleert
klantbehoeften. Je werkt nauw samen met het interne relatiebeheer van FGD. Samen met je collega
accountmanagers lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambitie van Agriland
Assurantieadvies. Je standplaats is Leeuwarden, echter in de praktijk ben je veel onderweg en werk je
vanuit je thuiswerkplek.
Wat vragen wij van jou?
Je beschikt over relevante werkervaring en kennis van de (agrarische) verzekeringsmarkt. Het spreekt
voor zich dat je minimaal in het bezit bent van de diploma’s Wft Basis, Wft Schade Particulier & Zakelijk en
Wft Inkomen. Kennis van Anva heeft zeker onze voorkeur. Je beschikt over een sterk en goed agrarisch
netwerk in Noord Nederland.
Je hebt goede communicatieve en sociale eigenschappen en een commerciële denk- en handelswijze. Het
is belangrijk dat je affiniteit hebt met het agrarisch vakgebied en de taal van de agrarische klant spreekt.
Binnen een team moet je zelfstandig en actief kunnen zijn. Het leveren van kwaliteit is belangrijk voor je.
Je bent in staat mee te denken met onze klanten en in te kunnen spelen op hun wensen. Je kunt goed
omgaan met hectiek en je bent in staat de juiste prioriteiten te stellen. Je staat stevig in je schoenen, bent
een aanpakker en durft beslissingen te nemen. Tot slot heb je een positieve houding.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een afwisselende baan in een jong bedrijf met enthousiaste mensen waar je volop de
ruimte krijgt. Een bedrijf dat door wil groeien en zich verder wil ontwikkelen en waar we het belangrijk
vinden dat de collega’s zin en plezier in hun werk hebben. Je krijgt de ruimte om je verder te ontwikkelen
en opleidingen te volgen. We bieden je een marktconform salaris, dertiende maand en goede secundaire
voorwaarden. Je krijgt voldoende vrije dagen; we moeten soms ook even ontspannen. Als je in Groningen
of Drenthe woont bestaat een mogelijkheid voor participatie.
Belangstelling?
Heb je belangstelling om als Accountmanager Agrarisch Schadeverzekeringen bij ons te werken, dan
vragen wij je jouw CV met motivatie voor 7 februari 2020 te mailen. Dit kan via e-mail naar
w.deboer@agrilandassurantieadvies.nl . Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met
Wilco de Boer, 06-50660244.
Neem eens kijkje op onze website www.agrilandassurantieadvies.nl en www.fgd.nl om een indruk van
ons bedrijf te krijgen.

