
ADVISEUR VERZEKERINGEN  

Commercieel/Administratief   
 

VLH VERZEKERINGEN is een belangrijk zelfstandig verzekeringskantoor in de regio. Vanuit onze 
kantoren te Dendermonde, Zele en Waasmunster geven we advies aan gezinnen en ondernemers. 
We kiezen bewust voor een heel persoonlijke aanpak. We praten en zoeken samen met de klanten naar 
oplossingen op maat en hun schadedossiers volgen we van kortbij op. 

Wij zijn ook ook onafhankelijk kredietmakelaar. Dat betekent dat klanten ook bij ons ook terecht 
kunnen om de droom van een eigen woonhuis waar te maken. En wie weet speel jij hierin een rol? 

Bij VLH VERZEKERINGEN zal je samenwerken met toffe collega’s en krijg je de nodige 
opleidingen en kansen om te groeien en kan je verantwoordelijkheden opnemen. Je bent een deel van 
ons team en een vertrouwenspersoon voor onze klanten. 

Ons kantoor groeide de laatste jaren aanzienlijk en de komende jaren willen we dit positief verhaal 
verderzetten met jou als nieuwe medewerk(st)er. 

We zijn op zoek naar een commercieel talent die administratief zeer sterk in zijn schoenen staat.  

  

Functieomschrijving 
• Je adviseert klanten over hun verzekeringsportefeuille, zowel op vlak van niet-leven als leven 

producten. 
• Je gaat actief op zoek naar nieuwe klanten. Hiervoor zet je acties op touw en neem je zelf initiatief.  
• Je bekijkt samen met bestaande klanten hun verzekeringsbehoeften en bouwt lange-termijnrelaties 

met hen uit.   
• Je geniet ervan om een verzekeringsdossier uit te pluizen en in samenwerking met de andere 

collega’s en de maatschappijen een totaalvoorstel uit te werken dat je bespreekt met de klant. 
• Je informeert, je adviseert, je plant afspraken, je volgt administratief je zaken op, … 

 

Gezocht profiel 
• We zoeken een teamplayer die VLH VERZEKERINGEN helpt om te groeien.  
• Je hebt een breed interessegebied en bent leergierig op vlak van verzekeringen. 
• Je beschikt over een zekere commerciële flair. Graag praten met mensen en telefoneren zitten in het 

bloed. Je bent contactvaardig en klantgericht,  
• Je hebt een Bachelor Bedrijfsmanagement (Financie- en Verzekeringswezen) of je hebt reeds 

ervaring in de verzekerings- of banksector en wil je carrière een nieuwe wending geven. Je beschikt 
over een FSMA-attest. 

• Pas afgestudeerden die onmiddellijk na dit academiejaar aan de slag willen, komen zeker ook in 
aanmerking. 

• Je bent op zoek naar een uitdagende job in je woonomgeving. Wonen in Zele (of Waasmunster) is 
een pluspunt. 

• Je kunt zelfstandig werken en neemt spontaan initiatief. Je bent stipt en nauwkeurig. 
• Je werkt vlot met Outlook, Word, Excel, … 
• Je gaat actief op zoek naar commerciële opportuniteiten bij klanten en prospecten. 



 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Als uithangbord van ons kantoor draag je nauwkeurigheid en professionaliteit hoog in het vaandel. 
• Je hebt een oprechte interesse in verzekeringen, leest en leert zelf veel over verzekeringsproducten, 

kredieten, fiscaliteit, enz. 
• Je bent zelfstandig, werkt efficiënt en kan omgaan met de verantwoordelijkheid die een 

administratief-commerciële functie met zich meebrengt. 
• Je bent servicegericht en zoekt proactief naar oplossingen. 
  

Aanbod en voordelen 
• We bieden je een gevarieerde job met voldoende autonomie en uitdaging voor wie wil leren en 

groeien. 
• Een omgeving met beperkte hiërarchie ook waar naar frisse ideeën geluisterd wordt en waar we jouw 

ideeën ook in de praktijk proberen omzetten. 
• De juiste kandidaat kan op middellange termijn doorgroeien naar een sleutelpositie binnen het 

kantoor. 
• Het gaat om een contract van onbepaalde duur. 
• Je kan rekenen op een aantrekkelijke vergoeding aangevuld met extralegale voordelen, op maat van 

je ervaring en competenties. 
• Je zal zowel intern en externe opleidingen kunnen volgen. 
  

Waar en hoe solliciteren? 
E-mail je CV met motivatiebrief naar luc.van.herreweghen@dvv.be 

Sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk en zeer discreet behandeld worden.  

Solliciteer vandaag nog als je deze kans wil grijpen. 
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