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OVM Onderlinge Verzekeringen  is een zelfstandige, regionaal werkende brandverzekeraar 

met vestigingen in Borculo, Winterswijk en Neede.  

OVM treedt tevens op als bemiddelaar voor alle vormen van schade- en levensverzekeringen en 

hypotheken. 

 

Ter versterking van ons huidige team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega: 

 

Verzekeringsadviseur Buitendienst Zakelijk m/v (32 - 40 uur)  

 

 

Inhoud van de functie:  

Als Verzekeringsadviseur Buitendienst Zakelijk heb je een veelzijdige functie binnen ons bedrijf. In 

deze functie adviseer je binnen ons werkgebied agrarische en overige zakelijke (potentiële) relaties 

over hun bedrijfsmatige risico’s, bied je passende verzekeringsoplossingen aan, brengt offertes uit en 

sluit verzekeringen af. Naast het onderhouden van contacten met de bestaande relaties weet je 

kansen, mogelijkheden, ontwikkelingen en bedreigingen te signaleren in de regio en de klantenkring 

van de Onderlinge, in samenwerking met je collega’s, op een gezonde wijze uit te bouwen. e functie:  

 

Wat verwachten wij:  

Jij bent een ervaren verzekeringsadviseur die relevante werkervaring heeft opgedaan in de zakelijke 

(agrarische) buitendienst bij een assurantiekantoor, een (Onderlinge) verzekeringsmaatschappij en/of 

een bank. Je hebt een HBO werk- en denkniveau en je bent in het bezit van relevante Wft diploma’s. 

Je beschikt over prima contactuele en commerciële vaardigheden en je bent initiërend, pro-actief, 

flexibel, accuraat en klantvriendelijk ingesteld. Je begrijpt de “taal van de (agrarische) ondernemer en 

de taal van de regio” en je bent in staat om een zakelijk netwerk op te bouwen en actief  te 

onderhouden.  

 

Wat kan jij verwachten: 

Inhoud van de functie:  Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende baan in een prettige informele werksfeer, waarbij 

er volop ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. Vanzelfsprekend hoort hier een prima, bij de 

inhoud en zwaarte van de functie passend, salaris bij. Daarnaast kennen wij goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden waaronder een dertiende maand, een goede pensioenregeling, een 

autokostenvergoeding en studiefaciliteiten. 

 

Informatie en sollicitatie: 

functie:  Via ons telefoonnummer (0545) 483 483 is informatie over deze vacature verkrijgbaar bij 

Noud Smit (directie) of Rob Haverland (teamleider).  

Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen sturen naar solliciteren@ovm.nl.  

 

 

 

Borculo, 16 februari 2018 


