
 
 

 
 

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

Volmachtacceptant Zakelijk 

32-40 uur 

Kun jij risico’s beoordelen met gevoel voor commercie en het behalen van een goed 

rendement? Ben je kritisch, accuraat en communicatiefvaardig? Wellicht word jij 

binnenkort onze nieuwe collega  

Functie 
Als volmachtacceptant zakelijk werk je zelfstandig, binnen een enthousiast team van collega acceptanten. Je bent 

samen met je collega’s verantwoordelijk voor het op verzekeringstechnisch en commercieel verantwoorde wijze 

accepteren van risico's binnen het volmachtbeleid en de inkoopmatrix. Je bent hierbij gericht op portefeuillegroei 

en rendement, alsmede het verzorgen van de administratie van deze zakelijke verzekeringen. 
 

Tot de taken en verantwoordelijkheden behoren o.a.: 
• het analyseren en beoordelen van zakelijke verzekeringsaanvragen en mutaties op deze polissen en de 

verwerking daarvan 

• het beslissen op basis van materiële, morele en commerciële aspecten over het al dan niet accepteren van een 
risico;  

• het proactief bewaken en onderhouden van de bestaande portefeuille en de voortgang van de 
volmachtadministratie; 

• het actief meedenken en voorstellen doen ter verbetering van de werkzaamheden en processen op de afdeling. 

• Incidenteel zal ook het accepteren en administreren van particuliere verzekeringen tot de taken behoren. 
 

Wat wij vragen?  

• Een HBO werk- en denkniveau  

• minimaal 5 jaar relevante werkervaring.  

• Je bent in het bezit van Wft Basis, Wft Schade Particulier, Wft Schade Zakelijk en actuele PE punten. 

• Heb je ook Assurantie A-certificaten, Branche Brand en/ of Branche Varia of ben je bereid daar in te 
ontwikkelen dan is dat een plus 

• Je bent klant- en marktgericht, integer, accuraat, cijfermatig onderlegd, communicatief vaardig, 
resultaatgericht en signaleert kansen.  

• 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. Daarnaast belonen we je inzet met 
een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. De standplaats voor deze functie is Helmond.  
 

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. Meer informatie over beide 
bedrijven vind je op www.rivez.nl en www.zuiderhuis.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 Frederik De Vrees Manager 
Volmacht op telefoonnummer 0495 45 66 66 

http://www.rivez.nl/
http://www.zuiderhuis.nl/
mailto:vacature@zuiderhuis.nl

