Accountmanager
Transport- en Logistieke verzekeringen
Jouw uitdaging
Wij zijn op zoek naar een deskundige en commerciële Adviseur voor ons team Risico Management. Jij bent op je best
wanneer je in de buitendienst kunt opereren bij één van de beste verzekeringsmakelaars van Nederland. Je zoekt een
nieuwe uitdaging en bent klaar voor de volgende stap in je carrière. Je wilt je horizon verbreden en werken in een
dynamische en soms hectische werkomgeving. Je krijgt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te leveren in het team
van professionals binnen onze afdeling Risico Management.

Het doel van jouw functie
Een Adviseur binnen het team Risico Management is op de eerste plaats verantwoordelijk voor het proactief beheren van
een portefeuille aan klanten die maatwerk verzekeringsoplossingen nodig hebben en maatwerk service vereisen. De
portefeuille richt zich met name op de transport-en logistieke sector. Gestructureerd help je een klant zijn verzekerbare
risico’s in kaart te brengen en een passende verzekeringsportefeuille te creëren en te onderhouden. Daarnaast speel je een
actieve rol op het moment dat een klant een impactvolle schade heeft.
Vanzelfsprekend willen we onze omzet verder vergroten om onze ambities waar te maken. Op basis van een door jou zelf
ontwikkeld groei- en acquisitieplan bouw je jouw portefeuille verder uit. Hierbij kijk je actief naar het introduceren van
onze collega’s van Pensioen binnen het team Employee Benefits.

Jouw werkzaamheden
•
•
•
•
•

Je beheert proactief en gestructureerd je eigen klantenportefeuille en zorgt dat de verzekeringsportefeuille van een
klant aansluit bij zijn risico’s.
Je signaleert uitbreidingsmogelijkheden om nieuwe omzet bij bestaande klanten te generen.
Je schrijft jaarlijks een groei- en acquisitieplan en bouwt je klantenportefeuille gestaag uit.
Je draagt actief bij aan een effectieve en goede samenwerking met andere afdelingen binnen
Schouten Zekerheid, zoals de interne specialisten, pensioen consultants, zorg & inkomen specialisten en
accountbeheer.
Je onderhoudt je zorgvuldig opgebouwde zakelijke netwerk actief.

Dit vragen wij van jou
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Adviseur binnen de zakelijke markt op het gebied van
schadeverzekeringen gericht op de transport- en logistieke sector.
Je bent deskundig, integer en betrouwbaar.
Je bent commercieel gedreven, resultaatgericht en zet initiatieven om in succes.
Je werkt gestructureerd en hebt oog voor een goede interne en externe verslaglegging.
Je spreekt de taal van de ondernemer en denkt met hem mee.
Je bent een waardevolle gesprekspartner voor (potentiële) klanten en weet hen te binden aan Schouten Zekerheid.
Je begeeft je gemakkelijk binnen zakelijke netwerken en bent in staat om opgedane contacten om te zetten in
langdurige en profijtelijke klantrelaties.
Je bent in het bezit van de wettelijk benodigde Wft diploma’s, aangevuld met het Assurantie A-diploma en/of
branchediploma’s.

Dit bieden wij jou
Wij bieden jou een afwisselende baan met een hoge mate van vrijheid en zelfstandigheid. Als één van de beste
verzekeringsmakelaars van Nederland krijg je veel mogelijkheden om jouw niveau van kennis en ervaring in te zetten
verder te ontwikkelen. Uiteraard heb je volop gelegenheid om opleidingen en cursussen te volgen. Samengevat bieden wij
jou het perspectief om persoonlijk en professioneel te groeien. Vanwege het reizende karakter van deze functie ontvang je
een lease-auto, mobiele telefoon en laptop met printer.
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Dit is Schouten Zekerheid
Schouten Zekerheid is sinds 1953 onafhankelijk verzekeringsmakelaar en zelfstandig volmachtbedrijf voor bedrijven,
instellingen, branche-/beroepsorganisaties en particulieren. Relaties ervaren onze werkwijze als onderscheidend door
deskundig, onafhankelijk en daadkrachtig handelen.
Schouten Zekerheid concentreert zich volledig op zijn taak als verzekeringsmakelaar op het gebied van
schadeverzekeringen en employee benefits. Al jarenlang heeft onze organisatie kennis van en ervaring met het verzekeren
van aansprakelijkheids-, transport-, brand-, constructie-, debiteuren- en digitale risico’s. Daarnaast hebben wij van
oudsher een bijzondere expertise op het gebied van alle vormen van verzekerbare arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenen
en collectieve zorgverzekeringen. Deze kennis houden wij niet voor onszelf, maar delen wij met relaties via de Schouten
Zekerheid Academy.
Eind 2016 is Boelaars & Lambert onderdeel geworden van Schouten Zekerheid. Dit kantoor heeft een speciale expertise op
het gebied van transport- en logistieke verzekeringen.
Onze organisatie kent een ‘platte’ structuur. Dit zorgt voor korte lijnen, snelle opvolging en volle focus op onze relaties. Bij
Schouten Zekerheid zijn meer dan 150 medewerkers werkzaam in Nederland. Onze adviseurs, schadespecialisten en
verkoopondersteunende collega’s onderhouden de contacten met de relaties. Specialisten van de productgroepen,
administratie en automatisering zijn verantwoordelijk voor de backoffice.
Het is onze ambitie om ons verder te blijven ontwikkelen als een innovatief, klantgericht en winstgevend assurantiebedrijf
met een hoog kennisniveau dat tot de top 10 van Nederland blijft behoren en een goede en prettige werksfeer biedt voor
onze collega’s.
Jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan hebben vaak een specifieke
ontwikkelbehoefte. Daarom is voor medewerkers tot 35 jaar Jong Schouten Zekerheid opgericht. Het doel van Jong
Schouten Zekerheid is het ontwikkelen van kennis en competenties waar niet alleen de leden, maar ook Schouten
Zekerheid als organisatie belang bij heeft.
Het is onze ambitie om ons verder te blijven ontwikkelen als een innovatief, klantgericht, winstgevend en onafhankelijk
assurantiebedrijf met een hoog kennisniveau dat tot de top 5 van Nederland blijft behoren en een goede en prettige
werksfeer biedt voor onze collega’s.

Hebben we jouw interesse gewekt?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel én ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Solliciteren kan via onderstaande button
of hr@schoutenzekerheid.nl
Voor meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure, kan je contact opnemen met Rolinka Legel, HR adviseur
op telefoonnummer 010 488 45 27 of via email hr@schoutenzekerheid.nl
Indien je niet beschikt over de genoemde opleidingen en/of gerichte werkervaring verzoeken wij je vriendelijk om niet te
reageren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Een social media check kan onderdeel zijn van ons sollicitatieproces. Door te solliciteren op deze vacature ga je akkoord
met het uitvoeren van die check door Schouten Zekerheid.

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