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Commerciële raadgever in verzekeringen (M/V/X) 
 

Welkom bij Yuzzu 
 
Onze slogan is verrassend vlot verzekerd . Dat geldt evengoed voor je carrière bij Yuzzu, de Belgische 
marktleider in directe verzekeringen. Als nieuwe medewerker verwelkomen we jou immers in een 
verrassend vlotte en dynamische werkomgeving, waar we altijd klare taal spreken en onze beloftes 
nakomen. Zonder kleine lettertjes, en met de glimlach. 
 
Gelegen op de Tour & Taxi site in Brussel, is ons hoofdkantoor gemakkelijk bereikbaar, daarnaast Yuzzu 

geeft je de mogelijkheid om te werken vanuit onze bureaus te Hasselt. Bij ons, maakt ook telewerken 

deel uit van onze bedrijfscultuur! 

Na het volgen van de opleidingen betreffende uw functie en zodra u voldoende beheersing van deze 

aantoont, worden de modaliteiten omtrent telewerken en aanwezigheid voor bepaalde gelegenheden op 

bureau (teamvergaderingen, evenementen, opleidingen,…) met je leidinggevende besproken.  
Yuzzu zal je het nodige materiaal evenals een aangepaste financiële compensatie toekennen om je de 

mogelijkheid te geven om in optimale condities te telewerken.  

 
Wil jij jouw energie en talent in een verzekeringsbedrijf in volle groei investeren? Bekijk dan snel deze 
vacature en stel je kandidaat door je cv en motivatiebrief te versturen naar recruitment@yuzzu.be!  
 
Yuzzu is momenteel op zoek naar een commerciële raadgever in verzekeringen. 
 

Wat zijn je belangrijkste doelstellingen? 

 
 Het hoofddoel van de functie is het hele gamma aan producten van Yuzzu te verkopen via 

telefoon. Met een degelijke productkennis over verzekeringen en door verkoops- en 
communicatieve vaardigheden, weet de commerciële raadgever de klant te overtuigen om voor 

Yuzzu te kiezen. 

 

Wat zijn je verantwoordelijkheden? 

 
 Je bent de eerste contactpersoon voor nieuwe en bestaande klanten. 
 Je antwoordt op hun vragen, je stelt hen onze verschillende producten voor en dit met als doel de 

verkoop te concretiseren.  

 Je ontvangt, controleert en codeert de gegevens van onze prospecten die nodig zijn om een 
offerte op te maken of om een aangepaste offerte volgens noden en profiel over te brengen. 

 Indien nodig neem je vervolgens telefonisch contact op met de klant, zodoende de gemaakte of 

voorgestelde offertes te concretiseren. 
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Wat zijn je competenties/ervaringen? 

 
 Een eerste ervaring in de verzekeringen is een bijkomend voordeel. 

 Een uitstekende kennis van Nederlands en Frans (tweetaligheid is absoluut noodzakelijk) 

 Goede PC-kennis, alsook een goede kennis van MS Office en een goede toetsenbord-
vaardigheid 

 
 

Wat is je profiel? 

 
 Je houdt ervan te verkopen en klanten te begeleiden in het verkoopproces. 

 Je hebt een commerciële geest en je klanten staan steeds op de eerste plaats. 

 Directe contacten met klanten zijn je passie. 
 Je hebt goede communicatieve telefoonvaardigheden: je bent verbaal sterk en vaardig in het 

omgaan met tegenwerpingen en argumentatie.  

 Je bent stressbestendig en blijft klantvriendelijk in alle omstandigheden. 

 Je bent nauwkeurig en hebt een constructieve geest. 
 Je kan zelfstandig werken, maar je functioneert ook zeer goed in team. 

 Je neemt initiatief. 

 Je kan een zekere flexibiliteit in je uurrooster nemen. 
 

 

Wat is ons aanbod? 

 
 Een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen 
 Een leuke en open werksfeer in een aangenaam kader 

 Autonomie op maat van je competenties 

 Permanente training en coaching 

 

Wie is Yuzzu? 
 
Yuzzu is de Belgische marktleider in directe verzekeringen en maakt deel uit van een van de grootste 
financiële groepen ter wereld, de AXA-groep. Onze 170 medewerkers zetten zich dagelijks in om onze 
klanten en partners een kwalitatieve en persoonlijke service te garanderen.  
 
We blijven een bedrijf op mensenmaat. Zowel in de hoofdzetel op de site van Tour & Taxis te Brussel, in 
het satellietkantoor te Tongeren als in de 6 shops verspreid over het hele land heerst de informele en 
familiale sfeer van een jonge onderneming in bloei.  
 
We investeren dan ook volop in onze medewerkers en in de kwaliteit van de onderlinge relaties. Want 
enkel met een hecht team kunnen we de dagelijkse uitdagingen omzetten in innoverende en doeltreffende 
oplossingen voor onze klanten. Wil jij deel uitmaken van ons team? Solliciteer dan nu! 


