
 

   

 

 

Vacature Specialist Inkomensverzekeringen 
Gaat jouw hart ook sneller kloppen van persoonlijk klantcontact. Ben jij onze nieuwe, 
proactieve, commerciële Specialist Inkomensverzekeringen die zich de komende jaren wil 
vastbijten in ons mooie verzekeringsbedrijf BSB? 
 
Wie zijn wij? 
BSB Volmachten is actief in de regio Zuid Limburg (Geleen) en verzorgt de backoffice 
voor een groot aantal onafhankelijke intermediairs, inclusief het eigen intermediairbedrijf 
BSB Verzekeringen. Beide bedrijven zijn dochters van Nedasco en werken samen binnen 
één groep. Wij bieden aangesloten intermediairs gemakkelijk en snel toegang tot alle 
gerenommeerde verzekeraars. Daarnaast zorgen wij ervoor dat verzekeringen eenvoudig 
vergeleken, aangevraagd, geadministreerd en beheerd kunnen worden. Vriendelijkheid 
en servicegerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel. Hiervoor hoeven wij geen moeite 
te doen, zo zijn wij gewoon. Het kantoor van BSB bevindt zich op de markt in hartje 
Geleen. 
 
Als gevolg van onze groeistrategie zijn wij op zoek naar een nieuwe collega!  
 
Denk jij dat je voor ons de ideale kandidaat bent en spreekt het onderstaande 
jou aan? 
Met jouw hoge gunfactor, stukje lef én uitstekende communicatieve vaardigheden, zorg 
je ervoor dat je bij potentiële intermediairs aan tafel komt. Met jouw proactieve houding 
weet jij het intermediair te bereiken om samen te sparren over de eindeloze 
mogelijkheden die BSB te bieden heeft op het gebied van inkomensverzekeringen. Naast 
informatievoorziening richting het individuele intermediair, verzorg je ook 
informatiesessies voor groepen intermediairs. Dit doe je samen met de accountmanager 
intermediairs. Je hebt veel contact met collega’s van de afdeling Inkomen van Nedasco 
(ons moederbedrijf in Amersfoort). 
 
Wat breng jij mee? 
Je dient te beschikken over minimaal een HBO werk- en denkniveau. Daarbij zijn de 
diploma’s Wft Basis, Wft Zakelijk en Wft Inkomen minimaal vereist. Kennis van 
automatisering (onder meer ANVA, Office-programma’s en berekeningstools) is ook heel 
belangrijk. 
 
Wie ben jij? 
De eigenschappen die jij hebt zijn: secuur, commercieel, oplossings- en klantgericht. Je 
bent zelfstandig en communicatief zeer vaardig. Je bent analytisch sterk en in staat om 
dit om te zetten in praktische adviezen richting het intermediair. Wij verwachten dat jij 
direct inzetbaar bent en daarom is relevante werkervaring van minimaal 3 jaar in een 
soortgelijke functie een “must”.  
 
Wat heeft BSB jou te bieden? 
Jouw standplaats is Geleen en de arbeidsvoorwaarden van BSB zijn van toepassing. BSB 
biedt jou een prettige werkomgeving binnen een dynamisch bedrijf, waarbij er sprake is 
van een informele sfeer. Jij krijgt een uitdagende functie waarbij er vrijheid is om jezelf 
te ontwikkelen. Uiteraard biedt BSB marktconforme primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Heb jij nog vragen over de functie of over ons bedrijf dan staan Remco Schenkhuizen of 
Johan Schoren (046- 4230231) jou graag te woord. 
 
Is dit jouw baan? 
Reageer dan zo snel mogelijk en stuur jouw CV en motivatie naar 
personeelszaken@bsbvolmachten.nl. 
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