
Hoeksche Waard Assuradeuren is een 

uiterst moderne dienstverlener, gevestigd 

in Puttershoek. Voor de bij ons 

aangesloten intermediairbedrijven 

verzorgen wij de 

verzekeringsadministratie, inkoop en 

schadebehandeling. De moderne 

backoffice- en flexibele ICT-faciliteiten 

staan garant voor een snelle en efficiënte 

inkoop en afhandeling van schade-, 

leven-, en zorgproducten.

Functieomschrijving

•  Je ondersteunt bij acquisitie en beheer van polissen en royementsbestrijding;

•  Je analyseert en beoordeelt zelfstandig verzekeringsaanvragen en mutaties op 

 deze polissen en de verwerking daarvan; 

•  Je beslist op basis van materiële, morele en commerciële aspecten over het al dan 

niet  accepteren van een risico; 

•  Je brengt offertes uit op een actieve en  efficiënte manier zodat daarmee het 

 scoringspercentage positief wordt beïnvloed; 

•  Je bent verantwoordelijk voor de invoer van nieuwe polissen, mutaties en 

verlengingen; 

•  Je bewaakt en onderhoudt proactief de  bestaande portefeuille en de voortgang van 

de volmachtadministratie.

Functie eisen acceptant

• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

•  Enige jaren ervaring met het accepteren van zakelijke en particuliere- 

schadeverzekeringen; 

•  In bezit van Wft adviseur schadeverzekering zakelijk, inkomen en vermogen

 (PE onderhouden);  

•  In bezit van branchediploma’s (brand en/of varia) en/of Wft-volmacht is gewenst; 

• Een commerciële instelling;

• Kennis van ANVA is gewenst;

• Een initiatiefrijke en integere persoonlijkheid. 

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat hier om een fulltime functie waarbij een meer dan uitstekend basissalaris en 

hierbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden onderdeel van uit maken.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en motivatie aan:

Hoeksche Waard Assuradeuren 

Afdeling P&O, M.R. van Rhoon

Postbus 5621

3297 ZG PUTTERSHOEK

Het verzenden van een sollicitatie kan ook via e-mail naar het volgende adres:  

volmachtbeheer@hoekschewaardassuradeuren.nl 

Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet. Voor meer informatie over ons bedrijf:  

www.hoekschewaardassuradeuren.nl en www.denhartigh.nl.

ACCEPTANT
Ter versterking en verdere professionalisering van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.hoekschewaardassuradeuren.nl


