
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willemot, opgericht in 1841, is een gedreven familiale onderneming en dochter van de Duitse  
beursgenoteerde financiële holding OVB. Als master broker faciliteren en ondersteunen we de  
werking van onze lokale verzekeringstussenpersonen en vormen we de schakel tussen de eind- 
klant en de verzekeringsmaatschappijen op de Belgische en Luxemburgse markt. Op de hoofd- 
zetel, gelegen in hartje Gent, zetten meer dan 80 collega’s zich elke dag met volle goesting in  
om het beste van zichzelf te geven. We zijn van het principe: waar een WILL(emot) is, is een weg.  

 

Functie 

 
In je functie als Advisor ben je de schakel tussen de verzekeringstussenpersonen en 
de verzekeringsmaatschappijen. Je ondersteunt de uitbouw van hun 
verzekeringsportefeuille, je zorgt voor advies en oplossingen op maat. Je 
onderhandelt met de diverse partijen en werkt de scherpste tarieven uit. Je zorgt 
voor een correcte input in onze systemen en een vlotte administratieve opvolging. 
Naargelang van je interesse kan je aansluiten bij één van onze teams, in Business 
Non Life, Non Life en Life & Health Care.  

 
 
Profiel 

- Je genoot een bachelor opleiding of hebt een algemeen master diploma.  

- Heb je een gelijkwaardige ervaring opgebouwd, heb je affiniteit met verzekeringen of heb je een attest 
PCP/VVD, dan kom je ook in aanmerking!  

- Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel en verleent graag een goede service. 

- Je werkt nauwkeurig, je stelt de juiste prioriteiten en hebt een flexibele werkmentaliteit.  

- Je bent leergierig en enthousiast 
 

Herken je je in deze omschrijving? Dan ben jij zonder twijfel de collega waar we naar op zoek zijn! 
 

Wij bieden jou: 

- Een marktconforme verloning, aangevuld met - uiteraard - een interessante groeps- en 
hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques. 

- Een glijdend uurrooster met veel flexibiliteit. 

- Kom je met de fiets of het openbaar vervoer werken? Dan voorzien wij een mooie  
tegemoetkoming. 

- De combinatie van een toffe werkplek in hartje Gent en het comfort van telewerk vanuit je thuisbureau.  

- Sportfaciliteiten op wandelafstand van het kantoor in Gent en een gedreven Will Team dat activiteiten 
organiseert om de band onder collega’s en tussen teams te versterken. 

 
Enthousiast?  

Stuur snel jouw CV met een kleine persoonlijke voorstelling naar sollicitatie@willemot.be. 
   We kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten!  

 

Vacature: dossierbeheerder verzekeringen 
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