
VVAACCAATTUURREE AALLEERRTT::  BBIINNNNEENNDDIIEENNSSTTMMEEDDEEWWEERRKKEERR VVEERRZZEEKKEERRIINNGGEENN ((FFUULLLLTTIIMMEE))  
 
Sweere is op zoek naar een binnendienstmedewerker verzekeringen. Heb jij HBO werk- en denkniveau, 
woon je in de buurt van Oud Gastel en heb je vanuit opleiding en ervaring affiniteit met verzekeringen en 
financiële dienstverlening? Dan is dit misschien wel jouw baan.

JJoouuww ffuunncctitiee 
Als binnendienstmedewerker verzekeringen ga jij onze activiteiten op het gebied van bedrijfsmatige en par-
ticuliere schadeverzekeringen ondersteunen. Je staat de adviseur bij met coördinerende, commerciële en 
administratieve taken. Daarnaast word jij aan de telefoon mede het aanspreekpunt voor klanten. 

Dit is een mooie job als je doortastend en goed met mensen bent en graag klantcontact hebt. Het gevarieer-
de takenpakket zorgt ervoor dat je onze diensten goed leert kennen en vormt een prima basis om je daarna 
verder te ontwikkelen binnen Sweere.

IInn jjoouuww rrooll 
 Ben jij de partner van de buitendienstadviseur verzekeringen
 Verwerk je mutaties en maak je offertes voor (zakelijke) verzekeringen 
 Bereid je dossiers en bedrijfsbezoeken voor en schat je in welke hiaten worden verwacht 
 Weet jij wat de diverse verzekeringsmaatschappijen bieden zodat klanten het beste advies krijgen 
 Ligt de nadruk op gestructureerd en georganiseerd werken 
 Ben je secuur, sterk met systemen en zie je altijd ruimte voor verbetering 

WWiijj bbiieeddeenn jjoouu 
Een dienstverband bij een gedegen, financieel gezond bedrijf met lokale naamsbekendheid. Uiteraard hoort 
daar een passend salaris bij met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

JJoouuww pprroofifieell 
 HBO werk- en denkniveau, affiniteit met schadeverzekeringen en financiële dienstverlening
 Communicatief, graag in contact met klanten
 Accuraat en nauwkeurig in je werkzaamheden
 Woonachtig in omgeving van Oud Gastel
 WFT gerelateerde diploma's

OOvveerr SSwweeeerree 
Sweere v.o.f. (www.sweere.nl) in Oud Gastel is een allround dienstverlenend bedrijf in de regio West-
Brabant, dat zich zowel op de particuliere als de zakelijke markt richt. Onze diensten bestaan o.a. uit verze-
keringen, financiële planning, hypotheken, bemiddelen in onroerend goed en diverse bankzaken. Binnen het 
kantoor zijn 25 personen werkzaam. Klantgerichtheid, kwaliteit en integriteit zijn de sleutelwoorden die bij 
ons passen, die geleid hebben tot sterke groei in de markt. 

SSoolllliicciitteerreenn 
Interesse? Dan zijn we heel benieuwd naar jouw sollicitatie. Je kunt jouw cv en een persoonlijk bericht stu-
ren naar hrm@sweere.nl. Heb je vooraf nog vragen? Neem dan contact op met Rini Rockx (06-51009215)of 
Aart Lodders (06-53410535).

Sweere is een modern allround dienstverlenend bedrijf dat zich in de regio West Brabant zowel 
op de parti culiere als zakelijke markt richt. Onze diensten bestaan uit verzekeringen, fi nanciële 
planning, hypotheken, makelaardij en Zelfstandig adviseur Regiobank. Klantgerichtheid, 
kwaliteit en integriteit zijn sleutelwoorden binnen ons kantoor, die geleid hebben tot sterke 
groei in de markt. Binnen ons kantoor zijn 28 personen werkzaam. Door groei van de 
organisati e zijn wij op zoek naar een binnendienstmedewerk(st)er welke onze acti viteiten 
op gebied van makelaardij ondersteunt.

Om ons enthousiaste team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Binnendienstmedewerk(st)er makelaardij
part-� me (m/v) (24 uur)
Je vindt het leuk om in een commerciële omgeving te werken en voor de opdrachtgevers alles 
tot in de puntjes te regelen. Je ontvangt klanten, staat rela� es telefonisch en persoonlijk te 
woord en maakt afspraken met kopers en verkopers. Je benadert commerciële contacten, 
je verzorgt secretariële werkzaamheden, zoals corresponden� e, het opbouwen en a� andelen 
van digitale ver- en aankoopdossiers, agendabeheer, en het maken van koopovereenkomsten.

Profi el:
- Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau.
- Ervaring in een vergelijkbare func� e is een pré.
- Communica� ef vaardig zowel schri� elijk als mondeling.
- Je kunt goed zelfstandig- en ook in teamverband werken

Voor bovengenoemde func� es bieden wij u een dynamische omgeving met passende 
salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informa� e over ons 
kantoor verwijzen wij ook naar onze website www.sweere.nl

Uw sollicita� e met uitgebreide CV kunt u sturen naar hrm@sweere.nl. Voor nadere inlich� ngen 
kunt u contact opnemen met de heren Rini Rockx 06-51009215 of Aart Lodders 06-53410535.


