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Insurance Advisor M / V 
 
 

Je functie  
 
Commercieel aspect 

 Aanvragen van prospecten analyseren, op korte termijn met toegevoegde waarde 
beantwoorden, opvolgen en streven naar realisatie van de zaak. 

 Proactief zoeken naar opportuniteiten om nieuwe business te realiseren. 

 Fidelisering van bestaande klanten en rendabel uitbouwen van de toevertrouwde portefeuille.  

 Netwerken om een vertrouwensrelatie op te bouwen met diverse contactpersonen van BNP 
Paribas Fortis. 

Administratief aspect 

 Accuraat en efficiënt verwerken van de dagelijkse communicatie met de klanten en 
verzekeraars. 

 Respecteren van de Mifid-richtlijnen. 

 Correct verwerken van data en up to date houden van ons beheerssysteem Brio+. 
 

Je profiel 
  

 Je beschikt over een bachelorsdiploma en de motivatie om bij te leren in de 
verzekeringswereld. 

 Je bent dynamisch, enthousiast en gedreven commercieel 

 Je hebt een grondige kennis en ervaring in verzekeringen BOAR en Leven. 

 Je bent tweetalig (Nederlands – Frans) met basiskennis van het Engels. 

 Je beschikt over de nodige verzekeringsattesten die door de Mifid-Twin Peaks 2 Wetgeving 
worden opgelegd. 

 Je beschikt over een administratieve nauwkeurigheid met aandacht voor details. 

 Je communiceert uitstekend en werkt graag in teamverband  

 Je beschikt over goede organisatievaardigheden  

 Je bent stressbestendig  
 

Wij bieden  
 
• Een bedrijf waar je kan groeien in je job. 
• Een praktijkopleiding gegeven door je toekomstige collega’s 
• Een technische bijscholing via de AG Insurance school  
• Een stabiele werkgever, vlot bereikbaar met openbaar vervoer ( rechtover Centraal Station van Brussel).  

• Een positieve sfeer binnen je team, maar ook daarbuiten.  
• De nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé.  
• Een moderne werkplek met de juiste tools en hedendaagse technologie.  
• Een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan voordelen. 
 

Wie zijn wij  

Agallis is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en positioneert zich ook als intermediair binnen 
het bank-channel van Ag Insurance, met als doel het bestaande bankverzekeringsmodel van BNP 
Paribas Fortis te vervolledigen, te continueren en/ of verder te ontwikkelen. De rol van Agallis strekt 
zich van administratieve ondersteuning tot specifieke verzekeringsconsultancy en beheer naargelang 
de business-line en het betrokken klantensegment van BNP Paribas Fortis. Agallis biedt als KMO een 
aangename werkplek aan een 45-tal medewerkers. 
 
 


