
In verband met succesvolle groei van onze organisatie, zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 

Binnendienstmedewerker schade (particulier en zakelijk) (M/V)  

16 uur per week verdeelt over 4 dagen. Op termijn  uit te breiden tot 20 uur per week. 

 

Als Binnendienstmedewerker schade ben je hét aanspreekpunt van onze cliënten en biedt je 

ondersteuning aan onze commercieel medewerkers. Daarnaast beheer je de afsprakenagenda 

en verricht je diverse administratieve werkzaamheden, waaronder het beheer van de 

assurantieportefeuille en het bewaken van de dossierafhandeling. 

 

Telefonisch houd je contact met bestaande en potentiele cliënten. Op jouw manier draag je 

hiermee bij aan het succes van onze organisatie.  

Kerntaken 

• Polis administratie; 

• Verwerken van correspondentie; 

• Onderhouden van contacten met verzekeraars. 

• Verwerking mutaties, royementen en adreswijzigingen aan verzekeraars.  

• Je houdt gegevens van klanten en prospects up-to-date.  

• Je verzamelt en zet uitgaande post klaar.  

• Je legt schadedossiers aan en handelt deze af.  

• Het beheren van het CRM bestand. 

 Jouw profiel 

• Minimaal MBO-4 werk- en denkniveau;  

• WFT Basis ,WFT Schade particulier en zakelijk; 

• Relevante werkervaring bij een bank of intermediair; 

• Een goede beheersing van Outlook en MS Office;   

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Proactief en klantgericht kunnen werken; 

• Stressbestendig zijn en zelfstandig kunnen werken. 

 

Wat bieden wij?  
Een uitdagende baan binnen een vooruitstrevende, klantgerichte en praktische werkcultuur 

De communicatielijnen zijn kort en er heerst een open en ongedwongen sfeer. Wij 

bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden.  

 

Wie zijn wij? 

Riksen & Willems Financiële Adviseurs is een volledig onafhankelijk financieel adviesbureau 

waarbij persoonlijke aandacht erg belangrijk is.  

Wij adviseren op het gebied van verzekeringen, kredieten, hypotheken, pensioenen en 

financiële planning. 

 

 

Interesse? 

Wanneer je interesse hebt verzoeken wij een C.V. met motivatiebrief te mailen naar 

riksen@riksen-willems.nl 

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


