
Binnendienstmedewerker m/v
16 - 24 uur

De telefoon gaat en je neemt op. “Met Jabes Verzekeringen, waarmee kan ik u van dienst zijn?” 
Het blijkt dat bij een klant een omgewaaide boom zijn gevel heeft geraakt. Je handelt het te-
lefoontje af en verwerkt daarna de informatie in het administratie-systeem. Een zendeling uit 
Botswana e-mailt en blijkt waterschade te hebben aan zijn camera-apparatuur. Zomaar een paar 
voorbeelden waarmee je te maken krijgt in deze functie. Je vindt het gaaf om klanten te helpen 
en je hebt er plezier in om de polis-administratie bij te houden. In dit werk heb je te maken met 
klanten en verzekeraars, zowel telefonisch als digitaal.

Bedrijfsprofiel:
Jabes Verzekeringen bestaat sinds 2013 en is opgericht door Hilko van Beek en Jan Ties Sikkema. In 
de afgelopen jaren is de klantenkring sterk gegroeid. Het bedrijf heeft verschillende doelgroepen 
zoals zendelingen en expats, bedrijven en particulieren. Onze doelgroep heeft een christelijk identi-
teit. Momenteel bestaat het Jabes-team uit vijf personen. De functie van binnendienst medewerker 
is ontstaan doordat een Jabes medewerker een ‘stapje terug’ doet.  

Functie-eisen:
• Integer en vriendelijk
• Gericht op samenwerking
• Service- en klantgericht
• Accuraat en oplossingsgericht
• Zelfstandig kunnen werken
• Verantwoordelijkheid dragen

Wat zoeken wij:
• Een medewerker met een christelijke levensovertuiging.
• In bezit van WFT basis en WFT schade particulier 
   (of bereidheid om deze diploma’s op korte termijn te halen).
• Ervaring in de branche verdient de grote voorkeur.
• Uitstekende beheersing van het Nederlands in woord en schrift.
• Goede beheersing van het Engels in woord en schrift.
• Snelle typevaardigheid.

Wat bieden wij:
• Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring en diploma’s). 
• Ruimte om de taken naar eigen inzicht uit te voeren.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Prettige werksfeer.
• Werken in een leuk team.
• Werktijden in overleg. 
• Werken vanuit een modern kantoor in Harderwijk.  

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en denk jij de persoon te zijn die wij zoeken? 
Stuur dan zo snel mogelijk een motivatiebrief met CV naar hilko@jabesverzekeringen.nl. 

Heb je vragen over de vacature, bel ons op via: 0341 - 270 575.

€100
Wij bieden

voor de gouden tip. Deel deze vacature in je eigen netwerk! 


