
 
 

 

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

Medewerker Polisadministratie 24-40 uur 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het juist voeren van de polisadministratie; te woord 

staan van verzekeraars en zelfstandig zorgdragen voor verwerking en mutatie van de provinciale 

polissen. 

Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren o.a. 
- Verwerken of wijzigen provinciale verzekeringen  
- Tijdig toesturen van polisbladen en facturen 
- Controleren rekening couranten 
- Verzorgen van prolongatie van provinciale polissen 
- Debiteuren beheer 
- Controleren betaalwijze, achterstanden en verrekeningen opstellen 
- Boekingen mutaties provinciale polissen 
 

Wat wij vragen 

MBO werk- en denkniveau. Je herkent jezelf in de volgende competenties; communicatief vaardig, 

accuraat, integer, flexibel, dienstverlenend, resultaatgericht, samenwerkingsvermogen en 

stressbestendig. Je krijgt er energie van om je vaardigheden flexibel in te zetten, accuraat te werken en 

samen met je collega’s te zorgen voor het behalen van doelstellingen.   

 

De systemen waar we mee werken zijn diverse MS office pakketten en ANVA. 

 

Wat wij bieden 

Een uitdagende functie met voldoende ontwikkelmogelijkheden in een groeiende organisatie. We 

bieden je veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een gezellig team van 6  collega’s. 

Daarnaast belonen we je inzet met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. De standplaats 

voor deze functie is Helmond of Weert, waarbij de mogelijkheid bestaat 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. 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 Gé Peeters op telefoonnummer 088 – 8000 900 
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