Zelfstandige regionale agenten
Wie zijn wij?
Zao begeleidt en adviseert zijn klanten, zowel particulieren als ondernemingen, in het beheersen van
mogelijke risico’s met als doel deze risico’s over te dragen aan derden of deze in eigen behoud te
beheren. Onze dienstverlening staat hierbij centraal. Wij organiseren of coördineren de
dienstverlening zodat onze gezamenlijke doelstelling op de meest efficiënte, comfortabele en
kostenbesparende manier kan behaald worden.

“Service in Fleet & Insurance”
Zao is een oud Grieks begrip dat staat voor de voortdurende zoektocht naar vernieuwing en
verbetering. Terwijl Zao gestart is als zuivere onafhankelijke verzekeringsmakelaar ligt de nadruk
ondertussen veel meer op de dienstverlening. Op het vlak van risicobeheersing evolueren we mee
met de nieuwe technische ontwikkelingen en ook de aangereikte oplossing zijn aangepast aan de
steeds wijzigende omstandigheden.
De eenmanszaak van in het begin is geevolueerd naar 25 medewerkers die actief zijn vanop 3
vestigingen.

Hoe ziet jouw job als regionaal agent eruit?


Je staat in voor het uitbouwen van een portefeuille in een bepaalde regio



Je bent een schakelpunt in de communicatie tussen ZAO en de klant



Je biedt producten aan uit het productengamma van ZAO



Je volgt intern georganiseerde opleidingen



Je werkt mee aan de ontwikkeling van een commerciële strategie

Wat verwachten we van je?


Je draagt dienstverlening hoog in het vaandel



Je bent accuraat, flexibel en stressbestendig



Je bent resultaatgericht, zelfstandig en beschikt over een grote dosis discipline



Je bent communicatief en een actief luisteraar



Je bent assertief en beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht



Je bent een teamplayer



Je volgt de opleidingen opgelegd door het FSMA

Wat bieden we je?


Een aantrekkelijke vergoeding op basis van de behaalde resultaten



Samenwerking met een solide team



Constante training en bijscholing om jouw kennis op peil te houden



Een concurrentieel productengamma

Heb je interesse in een job bij ZAO?
Stuur ons je motivatiebrief samen met je CV en contactgegevens op carolyne.aelbrecht@zao.be.

