
JUNIOR COMMERCIEEL MEDEWERKER 
 

Organisatie : Mandaat Assuradeuren 

Plaats : Doetinchem 

Opleidingsniveau : MBO+/HBO 

Startersfunctie : Ja 

Dienstverband : 36-40 uur per week    

 

 
Ben jij (onlangs) afgestudeerd en op zoek naar een uitdagende startersfunctie? Als Junior 

commercieel medewerker krijg je de kans om werkervaring en kennis op te doen in de 

verzekeringsbranche.  

 
Bedrijfsinformatie 

Heilbron Groep 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. Heilbron Groep is 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 het ‘zéker weten, zéker 
leven’.   

 

Mandaat Assuradeuren 

Deze vacature heeft betrekking op ons bedrijfsonderdeel Mandaat Assuradeuren. 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. Tevens hebben wij alle kennis in 

eigen huis en is snel schakelen onze kwaliteit. 

 

Wat ga je doen? 

Nadat jouw collega’s nieuwe klanten hebben binnen gehaald, zorg jij voor de juiste administratieve 

verwerking. Je hebt hiervoor contacten met klanten en verzekeringsmaatschappijen en vergelijkt polis- 

en productvoorwaarden zodat onze klanten zo goed mogelijk worden geholpen. 

 

Je komt te werken op een afdeling die dynamisch, ondernemend en zeer professioneel is, maar waar 

tevens ruimte is voor nieuwe ideeën en jouw persoonlijke ontwikkeling. Je maakt onderdeel uit van een 

team van 16 collega’s. Het team is op elkaar ingespeeld en omschrijft zichzelf als: “we doen het samen, 

vertrouwen in elkaar, steken de handen uit de mouwen, maar hechten bovenal om gezelligheid op z’n 

tijd”.  

 

Waar zijn wij naar op zoek? 

Een leergierige starter die zichzelf wil ontwikkelen in de verzekeringsbranche en toe is aan een nieuwe 

uitdaging. Een aanpakker die nog niet is uitgeleerd en zich in de praktijk verder wil ontwikkelen.  

 

Deze functie is bedoeld voor net óf binnenkort afgestudeerden van een MBO+ en/of HBO studie in de 

richting van het Bank en Verzekeringswezen, Financial Services Management, Commerciële Economie of 

een vergelijkbare richting met maximaal twee jaar werkervaring.  

 

Als je wilt, dan kunnen wij je klaarstomen voor een succesvolle toekomst in de financiële 

dienstverlening! 

 

Wat bieden wij? 

Een mogelijkheid om het vak te leren en ervaring op te doen. Daarnaast kan je doorgroeien naar 

verschillende andere functies binnen onze organisatie.  

 

Je start met een marktconform basissalaris en door het halen van WFT diploma’s kan jouw salaris 

verhoogd worden. Ook bieden wij je een winstafhankelijke 13
e
 maand, een goede pensioenregeling en 

personeelskorting op verschillende verzekeringen. Je hebt recht op 26 vakantiedagen (op fulltime basis). 

 

Na een drukke dag werken kun je samen met je collega’s sporten. Daarbij wordt de sfeer in ons bedrijf 

omschreven als: ‘transparant, informeel, hard werken maar humor én gezelligheid op z’n tijd.’ 

 

 

 

 

 



Meer informatie én solliciteren 

Pak jij deze kans graag met beide handen aan? Stuur dan jouw motivatie en CV vóór 1 maart 2017 naar 

vacature@mandaatassuradeuren.nl. Deze vacature staat voor een langere periode open.  

 

Heb je verder nog vragen over deze functie, dan kan je contact opnemen met Sanne Aalders, 

Teammanager Acceptatie, op het telefoonnummer 0314-37 32 77.  

mailto:vacature@mandaatassuradeuren.nl

