
ACCEPTANT PARTICULIER 
 
Organisatie : Mandaat Assuradeuren B.V. 
Plaats : Doetinchem 
Opleidingsniveau : MBO  
Startersfunctie : Nee 
Dienstverband : 32 tot 40 uur    
 
 
Bedrijfsinformatie 
Heilbron Participaties is dé partner op het gebied van financiële dienstverlening en risicomanagement. 
Onze partners zijn: Heilbron Assurantiën, Mandaat Assuradeuren, Mandaat Diensten, De 
Verzuimeconoom, De Pensioeneconoom en Kremer & Partners. Daarnaast participeren we onder andere 
in: VerzekerdVia en Heilbron Mulders Quint Makelaardij. We zijn een innovatieve, resultaatgerichte en 
dynamische organisatie die de ambitie heeft  een toppositie in te nemen in de verzekeringsmarkt en 
financiële dienstverlening. Met ruim 110 collega’s werken wij elke dag aan ‘zéker weten, zéker leven’. Onze 
kernwaarden zijn: persoonlijk, ondernemend, betrouwbaar en deskundig. 
 
Mandaat Assuradeuren is dé partner voor elk assurantiekantoor. Als gevolmachtigd agent hebben wij de 
bevoegdheid om namens één of meer verzekeraars rechtstreeks op te treden. Wij zijn de schakel tussen 
verschillende verzekeringsmaatschappijen en het assurantiekantoor.  
 
Functie 
Als Acceptant schadeverzekeringen Particulier start je in een klein team dat zich bezighoudt met de 
acceptatie van particuliere schadeverzekeringen. Je vervult de rol van vakinhoudelijk specialist. Je bent 
verantwoordelijk voor het zelfstandig beoordelen, offreren en accepteren van risico’s van diverse 
particuliere schadeverzekeringen. Deze risico's worden aangeboden door verschillende assurantiekantoren. 
Je onderhoudt contacten met deze assurantiekantoren en zorgt dat zij op maat worden bediend met een 
passend en concurrerend aanbod. Je speelt niet alleen een rol in het acceptatieproces, maar ook in de 
offertefase waarin optimale informatie en communicatie een belangrijke rol speelt. Ook volg je actief de 
door jouw uitgebrachte offerte, speel je daarbij in op behoeften van de klant en signaleert commerciële 
kansen. Aansluitend maak je de polissen op en voert wijzigingen door.  
 
Wat vragen wij 
Jij hebt minimaal een MBO niveau 3 of 4 diploma en werkervaring in de branche in een vergelijkbare 
functie. Je bent in het bezit van de diploma’s Wft Basis en Wft Schade en hebt deze diploma’s 
onderhouden met PE certificaten. Je vindt het leuk om goede samenwerkingsverbanden op te bouwen met 
de klant. Je voert je werkzaamheden accuraat en kwaliteitsgericht uit. Je hebt een flexibele instelling die je 
goed kan benutten bij de invulling van je werkzaamheden en je kan, wanneer nodig, goed onder tijdsdruk 
functioneren.  
 
Je herkent je in onze kernwaarden en in de volgende woorden: commercieel, oplossingsgericht, 
besluitvaardig, innovatief, daadkrachtig, flexibel, no-nonsence en ambitie. Je wilt samen met ons winnen in 
de markt.  
 
Wat bieden wij 
Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden in een dynamische omgeving bij een succesvolle en 
resultaatgerichte organisatie. Naast een marktconform salaris (€ 1.700 - € 2.434 bruto per maand op 
fulltime basis) dat onder meer afhankelijk is van je opleiding, leeftijd en werkervaring, bieden wij je een 
winstafhankelijke 13e maand en een uitstekende pensioenregeling. Je hebt recht op 26 vakantiedagen (op 
fulltime basis) en personeelskorting op je eigen verzekeringen. Er zijn mogelijkheden voor doorgroei binnen 
onze organisatie of bij andere organisatieonderdelen. 
 
Meer informatie en solliciteren 
Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Sanne Aalders (Teammanager Acceptatie) 
op telefoonnummer 0314 - 373277. Jouw motivatie en CV kun je – uitsluitend per mail – voor 5 december 
2016 sturen naar vacature@mandaatassuradeuren.nl 
 
Bezoek onze website www.mandaatassuradeuren.nl voor meer informatie over deze of één van onze 
andere vacatures. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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