
 
 
 
 

           Voor de fusiecombinatie Rivez – Zuiderhuis zijn we op zoek naar een klantgerichte 

Commerciële Binnendienst Zakelijk 

28-40 uur 

Zijn klantgerichtheid en commercialiteit voor jou vanzelfsprekend? Krijg je energie van 

samenwerken, resultaatgerichtheid en een regisseursrol? Dan zoeken wij jou!  

Functie 
Als Commerciële Binnendienst Zakelijk ben je de regisseur van de zakelijke portefeuille en de kracht achter de 
Accountmanager Zakelijk. Daarnaast ben je eerste aanspreekpunt en adviseur voor de zakelijke klanten. Je beheert de 

agenda van de Accountmanager, maar voert waar nodig ook zelf telefonische update en nazorg gesprekken met de 

klant. Verder zorg je voor een compleet klantdossier, waarbij je signaleert wat de bijbehorende acties zi jn.  
 

Tot de taken en verantwoordelijkheden behoren o.a.: 
• Je bent eerste aanspreekpunt voor vragen van zakelijke relaties 
• Je pikt marktsignalen en leads op en vertaalt die proactief naar mogelijkheden 
• Je brengt proactief advies uit op het gebied van de verzekeringsdekking aan nieuwe en bestaande relaties en 

legt deze op detailniveau vast 

• Je bewaakt de voortgang van aanlevering van de bezoekverslagen door de adviseurs en van de uitstaande 
werkzaamheden bij de klant, collega’s en maatschappijen 

• Je voert correspondentie met relaties en denkt proactief mee met relaties over adequate 
verzekeringsoplossingen  

 

Wat wij vragen?  
Een MBO+/HBO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring in de zakelijke markt. Je bent in het bezit van 
WFT basis, WFT schade zakelijk, WFT inkomen. Assurantie A certificaten zijn een pré. 
  

Competenties waarin jij jezelf herkent zijn:  
Klantgericht, representatief, accuraat, communicatief vaardig, commercieel en cijfermatig onderlegd. Daarnaast 
ben je flexibel, dienstverlenend en krijg je er energie van om samen met je collega’s te zorgen voor het behalen 
van doelstellingen. 
 
Kennis van Microsoft Office en kennis van Anva is een pré. 
 

Wat wij bieden 
Een uitdagende functie met voldoende ontwikkelmogelijkheden in een groeiende organisatie. We bieden je veel 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een gezellig team met een interessante klantportefeuille. Daarnaast belonen 
we je inzet met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. Deze functie is in te vullen vanuit standplaats Helmond, 
Veghel of Weert, waarbij er een mogelijkheid is tot hybride werken.   
 

De organisatie 
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV en Zuiderhuis Assurantiën BV hebben vanaf 2022 hun krachten gebundeld. De 
nieuwe combinatie in het Söderberg & Partners netwerk is goed voor zo’n € 20 miljoen omzet en telt na de 
samenvoeging 170 medewerkers. 
Beide bedrijven zijn allround assurantie-adviesbedrijven voor particulieren en bedrijven en leveren daarnaast financiële 
diensten op het gebied van hypotheken en pensioen. Daarnaast zijn we actief in Veghel onder het label Korsten 
van Dieperbeek Groep. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.rivez.nl www.zuiderhuis.nl en 
www.kvdg.nl  

 
Interesse? 
Stuur dan je reactie naar de afdeling HR t.a.v. Linda Knippen-Van Kessel, HR Manager vacature@zuiderhuis.nl Voor meer 
informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Jan Mennink of Piet-Hein Berden op telefoonnummer 0495 
45 66 66 
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