Medewerker commerciële binnendienst Schade (code RKS)
Wie zijn wij?
Raadgevers Kuijkhoven adviseert startende en ervaren medische professionals, zoals tandartsen, huisartsen en
medisch specialisten. Wij ondersteunen onze klanten vanuit verschillende disciplines bij al hun financiële en
ondernemer gerelateerde zaken. We zijn groot genoeg om de juiste kennis in huis te hebben en slagvaardig
genoeg om precies te weten wat er speelt in de praktijk en het vakgebied. We kennen onze klanten persoonlijk
en bieden oplossingen op maat. Van financiële planning, fiscaliteit, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen en
hypotheken tot conflictbemiddeling en fusies.
Al deze activiteiten zijn ondergebracht onder één dak in De Bilt waar intensief wordt samengewerkt. Met
verschillende labels zijn wij actief in de wereld van de medische ondernemer, zo richt Sikking Advies zich op
verloskundigen en de markt van fysiotherapeuten, Robbie Kompleet houdt zich bezig met belastingadvies en
administratie.
Wat zoeken wij?
Een nieuwe collega die begrijpt wat klanten beweegt. Die achter de schermen invulling geeft aan de term
meedenken. Een commerciële beheerder die de relatie onderhoudt en snapt wat een medisch ondernemer
nodig heeft. Je gaat op zoek naar oplossingen om dit te kunnen bieden en maakt daarbij gebruik van de
aanwezige kennis binnen de organisatie. Wij zijn succesvol in de markt van startende medici, affiniteit met deze
leeftijdsgroep vinden we belangrijk.
Wie ben jij?
Je hebt een mbo/hbo opleiding en aantoonbare commerciële werkervaring. Je mondelinge en schriftelijke
vaardigheden zijn uitstekend. Je weet hoe je moet doorvragen en je kunt prima zelfstandig werken. Een
algemene assurantie-opleiding, bijvoorbeeld Wft-Schade of een gelijkwaardig diploma, stellen we als eis. We
zien ook graag dat je specialistische kennis hebt, bijvoorbeeld op het terrein van:
-

verzuimdienstverlening (Arbo wetgeving en verzuimverzekering)
recht (aansprakelijkheid en rechtsbijstand)
arbeidsongeschiktheid (sociale wetgeving en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Is je interesse gewekt? Stuur je cv met korte motivatie naar Marlies Meyer, mmeyer@raadgevers.nl. Zij geeft
je graag meer informatie tel. 030 – 2525400.

