VACATURE SALES CURAÇAO
Citizens Insurance is vanwege de verdere groei
op zoek naar een commerciële en klantgerichte
collega. Graag willen we iemand met goede
communicatieve vaardigheden, die bereid is om
mee te groeien met Citizens en wil investeren in
een optimale klantrelatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Binnen Citizens Insurance is er een vacature beschikbaar voor een full time functie in
de salesafdeling. In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor het uitbouwen van
portefeuille, het verder laten groeien van de sales binnen kantoor, royementsbestrijding
en het verdiepen van de klantencontacten en nog meer uitdagende werkzaamheden
die er opgericht zijn Citizens haar verzekeringsportefeuille verder te laten groeien.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
> Accepteren van nieuwe aanvragen binnen de vastgestelde procedures;
> Het opmaken van offertes;
> Klanten zowel telefonische als persoonlijk te woord staan;
> Het informeren en adviseren omtrent alle verzekeringsproducten;
> Initiëren van sales initiatieven;
> Verzorgen van presentaties;
> Relatiebeheer met klanten;
> Uitbouwen van de bestaande verzekeringsportefeuille.
FUNCTIE EISEN
Wat verwachten wij van jou:
> Je bent pro-actief en neemt initiatieven;
> Je hebt diploma 4 MBO behaald;
> Het hebben of halen van Assurantie B diploma is een vereiste;
> Je kunt overweg met Microsoft Officepakket en hebt bij voorkeur kennis van ANVA;
> Je bent klantvriendelijk en klantgericht ingesteld;
> Je bent een teamplayer;
> Je hebt goede communicatieve vaardigheden en staat klanten correct ter woord;
> Je bent een betrokken, enthousiaste en zelfstandige collega met een open werkhouding;
> Een goede beheersing van Nederlands, Engels en Papiamento is noodzakelijk in
woord en geschrift.
Vind je dat de bovenstaande eigenschappen bij je passen en wil je meegroeien met een
dynamische organisatie? Email dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk voor 1 september
naar de afdeling HR via zahaira.hinds@citizens.cw of stuur je brief en CV naar
Citizens Insurance t.a.v. afdeling HR Citizens, Saliña 170, Willemstad, Curaçao.

