
 

 

 

 

PRODUCT EXPERT (W/M/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. 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 Product Expert . 
 

Wat zijn je verantwoordelijkheden? 

 
Onze PPA-afdeling (Products, Pricing & Analytics) staat in voor de ontwikkeling en het beheer 

van onze producten. Ze dekt zowel de optimalisering van het ‘risk & market’-prijsmodel als het 

end-to-end beheer van onze producten. Je draagt bij tot de realisatie van een rendabele groei in 

de Yuzzu-businesslijnen.  

Je rapporteert hiertoe aan de productmanager en werkt nauw samen met de diverse teams van 

de afdelingen marketing, IT-ontwikkeling, operations, riskmanagement en juridische dienst. 

 
 Verbeteren van de definitie van het/de product(en) (‘value proposition’) en 

perfectioneren van de algemene voorwaarden vanuit klantperspectief; dit in nauwe 

samenwerking met de afdelingen Customer Journey, Marketing, Operations, Claims en 

IT. 
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 Uitvoeren van marktstudies, analyseren van de concurrentiepositie en identificeren van 

de USP’s van verzekeringsproducten auto – woning – fiets. 

 Analyseren van tarieven, modellen, data enz.; proactief delen van de resultaten binnen 

en buiten het team en meteen ook de eventuele gepaste corrigerende maatregelen 

voorstellen. 

 

 De technische expertise op collaboratieve wijze promoten binnen het team. 

 

 Klantgericht analyseren van de impact van tariefmaatregelen. 

 

 Ontwikkelen en updaten van rapporteersystemen met het oog op bewaking van de 

activiteit binnen de bestaande portefeuille en van nieuwe zaken. 

 

 Produceren van rapporten en analyses ten behoeve van het topmanagement. 

 

 Nauw samenwerken met de afdelingen Customer Solutions, Operations, Marketing, Risk 

en Sales om je realisaties te optimaliseren in het collectieve belang. 

 

Wat zijn je competenties/ervaringen? 

 

 Je kan liefst al terugblikken op een eerste ervaring op het domein van verzekeringen 

en/of productontwikkeling. 

 Een kwantitatief-economische achtergrond. 

 

Wat is je profiel? 

 
 Het vermogen om de betekenis / effecten van een waaier van technische en complexe 

kwesties te begrijpen 

 Graag werken in een uitdagende en stimulerende omgeving 

 Best in staat zijn te werken tegen deadlines 

 Zelfstandig kunnen werken 

Wat is ons aanbod? 

 
 Een professionele, vriendelijke en positieve werkomgeving, 

 Een internationale groep (AXA) met mogelijkheden inzake samenwerking en 

loopbaanmobiliteit, 

 Een aantrekkelijk en geoptimaliseerd vergoedingenpakket met heel wat voordelen,  

 Autonomie in overeenstemming met je skills en vermogens, 

 Training en continue 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 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! 
 

 


