Vacature
Desk Accountmanager Intermediaire relaties
Markel is een niche verzekeraar op het gebied van zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen en is gevestigd in
Rotterdam. Markel groeit en is daarom op zoek naar een gedreven, klantgerichte Desk Accountmanager
(32-40 uur) met een hands-on mentaliteit. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor een eigen klantengroep
van intermediairs. Hierbij is één van je kerntaken het optimaliseren en uitbouwen van de samenwerking met het
intermediair. Daarnaast volg je de markt en neem je ook initiatieven om nieuwe intermediairs voor Markel te
interesseren. Je werkt in teamverband vanuit ons kantoor in Rotterdam dat is gevestigd op een van de mooiste
locaties van de stad.
Functie-eisen
Markel is op zoek naar iemand met een hbo werk- en denkniveau. Ben je in het bezit van het diploma Wft schade
zakelijk en heb je ervaring met de zakelijke verzekeringsmarkt, dan is dat een pré. Je beschikt over goede
communicatieve en vooral sterke telefonische vaardigheden, je bent doelgericht en je durft initiatief te nemen.
Verder ben je een teamspeler waar mensen graag mee samenwerken.
Kerntaken
• Het planmatig optimaliseren en uitbouwen van je eigen intermediaire portefeuille;
• Het ondersteunen van het sales- en marketingteam bij commerciële activiteiten;
• Het signaleren van commerciële kansen en die in samenwerking met het salesteam omzetten in groei;
• Het uitdragen van de Markel Style;
• Het actief meedenken over het verder verbeteren van onze dienstverlening.
Wat heeft Markel jou te bieden?
• Goed salaris, waaronder een 13de maand;
• Goede opleidingsmogelijkheden;
• Een enthousiast team;
• Flexibele werktijden;
• 33 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
• Informele bedrijfscultuur;
• Goede pensioenregeling;
• Gratis gezonde lunch;
• Reiskostenvergoeding conform de wettelijke regeling.
Geïnteresseerd? Stuur dan je CV en (korte) motivatiebrief naar vincent.vanwing@markel.com.
Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot de functie kan je contact opnemen met Vincent van Wing op
telefoonnummer 010-7981020 of 06-53694779.
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