
Je vooropleiding is niet belangrijk, wij leren je alles wat je moet weten
Je praat makkelijk en je kan je goed inleven in anderen
Je praat en schrijft foutloos Nederlands
Je denkt en werkt snel maar zorgvuldig
Je bent zelfstandig in je werk maar vindt het leuk om onderdeel te zijn van een team

DIT BEN JIJ:

Salaris van maximaal 2.500 euro per maand o.b.v. 40 uur, afhankelijk van kennis en 
ervaring
Reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer
Premievrij pensioen
Eigen studiebudget
6 weken vakantie per jaar (bij een fulltime dienstverband)

Een super leuke startersfunctie of tweede stap in je carrière met volop kans om je te 
ontwikkelen en binnen het bedrijf door te groeien. 

DIT BIEDEN WIJ:

Op de afdeling verzekeringsadministratie komen de hele dag vragen binnen van adviseurs en 
verzekerden. Met jouw kennis van onze producten en de organisatie weet je ze altijd de 
goede richting op te helpen. Samen met jouw collega’s zorg je voor een goede administratie 
en nette afhandeling van alle vragen, opmerkingen en klachten.

DIT GA JE DOEN:

Jij bent het vaste (telefonische) aanspreekpunt voor adviseurs
Je bouwt en beheert een langdurige klantrelatie op met de adviseur
Je luistert goed naar de wensen en behoeftes van de klant (verzekeringsnemers) en 
adviseurs en speelt hierop in
Je onderhoudt contact met externe partijen (per mail of telefonisch)
Je beantwoordt en volgt vraagstukken op per telefoon (en mail)
Je zorgt voor uitvoering van diverse administratieve handelingen zoals; verwerken 
aanvragen, diverse administratieve complexe mutaties, verwerken mail
Je neemt deel aan projecten ter verbetering van de verzekeringsapplicaties

MEDEWERKER
ADMINISTRATIE

Startersfunctie - Max €2.500 p/m 



Als dé verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid is Credit Life van mening dat eigenlijk niemand 
in Nederland in deze tijd nog zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering kan. Zeker niet als 
iemand een grote, langdurige financiële verplichting zoals een hypotheek aangaat. De 
impact van arbeidsongeschiktheid op het inkomen is in vrijwel alle gevallen van 
arbeidsongeschiktheid enorm groot, de uitkeringen uit sociale verzekeringen zijn 
ontoereikend om de levensstandaard die mensen gedurende hun werkende leven hebben 
opgebouwd te onderhouden.

Met de kracht en 140 jaar ervaring van ons Duitse moederbedrijf RheinLand 
Versicherungsgruppe biedt Credit Life in Nederland verzekeringsoplossingen op maat en 
speciaal toegesneden op de behoefte van de hedendaagse consument én zijn adviseur.

WAT MEER OVER HET BEDRIJF:

HOE NU VERDER?

Rogier ten Hoope (HR) vertelt je graag meer over Credit Life en de medewerker 
Verzekeringsadministratie. Je kan hem bellen op 020-4266000.

Wil je solliciteren? Neem contact op met Rogier op rogier.tenhoope@creditlife.nl. Je cv en 
motivatiebrief zijn welkom, maar solliciteer jij liever anders, mag dat ook. Maak bijvoorbeeld 
een filmpje of stuur de link naar je LinkedIn-profiel. Alles mag.

mailto:rogier.tenhoope@creditlife.nl

