PRODUCTIEBEHEERDER - STAGE
Welkom bij Yuzzu
Zoek je een stageplaats in een jong en dynamisch bedrijf waar zowel jij als de klant centraal staan?
Wens je te genieten van de ervaring van de Belgische leider in directe verzekeringen en wil je genieten
van een professionele omkadering?
Zoek je een aangename werkomgeving en een reële job opportuniteit aan het einde van je stage?
Dan is Yuzzu de ideale (stage)plek voor jou!
Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel, we spreken duidelijke taal en houden ons aan onze beloften!

Wat is je missie?
Als productiebeheerder vervoeg je onze afdeling Sales & Services.
Je zal dossiers van A tot Z kunnen opvolgen:
Je verzekert de uitgifte van contracten
Je past waarborgen aan op vraag van de klant
Je stelt bijvoegsels op
Je controleert en herberekent de premies
Je waakt over onze klantenportefeuille
Maar ook….
Je positioneert jezelf als een bevoorrechte partner en als vertrouwenspersoon
Je verzekert een kwaliteitsvolle behandeling van dossiers
Je waakt over een correcte interpretatie van de aanvragen
Je stelt oplossingen voor aangepast aan de noden van de klant

Wat is je profiel?
Je bent dynamisch en hebt een commerciële ingesteldheid
Je bent empathisch en oplossingsgericht
Je houdt van werken in team
Je hebt zin om bij te leren
Je bent nauwkeurig en beschikt over een constructieve geest
Je voelt je op je gemak aan de telefoon en je houdt van een direct contact met klanten
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Wat is ons aanbod?
Een stage van 8 weken of meer
Voortdurende opleiding, begeleiding en coaching
Een aangename werksfeer in een moderne en aangename werkomgeving
Je krijgt natuurlijk ook de ruimte om je eigen taken / eindwerk voor te bereiden
Een relevante eerste werkervaring en een echte kans op werk

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 als
in de 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 via recruitment@yuzzu.be!
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