
 
 

Desk Adviseur Particulieren 

Kroezen, het grootste verzekeringskantoor in de regio Rivierenland, is een kantoor dat begrijpt wat 
haar klanten beweegt. Met bijna 50 medewerkers leveren wij maatwerk aan vele zakelijke en 

particuliere klanten. Of het nu gaat om particuliere verzekeringen, pensioenen, verzekeringen voor 
uw bedrijf of employee benefits, Kroezen heeft de gepaste oplossing! 

Voor ons kantoor in Culemborg zijn wij op zoek naar een Desk Adviseur Particulieren  (M/V min 36 
uur).  

Heb jij een afgeronde HBO studie en wil je de wereld van de financiële dienstverlening ontdekken, 
heb jij ervaring in een callcenter of als binnendienstmedewerker van een financiële instelling en ben 
jij een commercieel talent? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou! 

Als Desk Adviseur bel jij de particuliere relaties van Kroezen. Je neemt samen het verzekeringspakket 
door en weet de gaten in het pakket te dichten. Daarnaast weet je vanuit de bestaande portefeuille 
ook nieuwe relaties aan ons te verbinden. 
Jij levert graag kwaliteit, bent doortastend, kan onder druk werken, bent enthousiast en beschikt 
over uitstekende communicatieve vaardigheden.  
 
Wat staat er op jouw cv? 
 
• Minimaal een afgeronde opleiding op HBO Niveau en bij voorkeur aangevuld met WFT Basis en 

WFT Schade of de bereidheid deze te halen. 
• Pré: 1 – 2 jaar werkervaring en bij voorkeur opgedaan binnen de verzekeringsbranche. 
• Goede beheersing van de Nederlands taal. 
• Verder kan je goed werken met het Office pakket (Outlook, Word, Excel). 
• Ervaring met ANVA is een pré, maar niet noodzakelijk 
 
 Wat bieden wij jou? 
 
• Volop mogelijkheden voor zelfstandigheid, initiatief en persoonlijke groei. 
• Vrijheid in het vormgeven van jouw werk. 
• Een enthousiast en bevlogen team. 
• Een goed, marktconform salaris. 
• Korting op diverse verzekeringen en korting voor de aanvullende zorgverzekering. 
• Een informele en dynamische werkomgeving; 

 

Ben jij de Enthousiaste medewerk(st)er die wij zoeken? Mail dan een korte motivatie met je CV naar 

pz@quintesholding.nl 


