
■ Paul Klom berg Assurantiën ■

Silvolde - Gaanderen Regio Bank 
Zelfstandig Adviseur 

Wij zijn op zoek naar jou! 

Kom werken bij de meest klantvriendelijke dienstverlener in de regio! 

Staat de klant bij jou áltijd voorop? Ben je commercieel én heb je kennis van bancaire 
producten en particuliere verzekeringen? Ben je niet te beroerd om ook één avond per week te 
werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! (37-40 uur). 

Paul Klomberg Assurantiën/RegioBank 

Paul Klomberg Assurantiën is zelfstandig adviseur van RegioBank in Silvolde en Gaanderen en staat 
al ruim 30 jaar midden in de samenleving. Bij alle diensten die we verlenen, streven we naar een 
enthousiaste en tevreden klant. Gemiddeld waarderen onze klanten onze dienstverlening met een 
dikke 9. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. 

Functieomschrijving 

Als Bancair adviseur binnendienst bedien je onze klanten aan de balie op het gebied van bancaire 
producten, zoals contante opnames en stortingen, je hebt dagelijks via telefoon en e�mail contact met 
klanten. Bovendien ontvang je klanten op kantoor. Je geeft advies, je opent betaal en spaarproducten, 
sluit verzekeringen af, beantwoordt vragen, plant afspraken in en verwerkt wijzigingen. 

Wat verwachten wij van jou? 

• MBO+/HBO werk- en denkniveau
• In het bezit van WFT Basis en WFT Schade particulier
• Je bent bekend met Office
• Je adviseert graag klanten
• Je hebt de drive om je continu te blijven ontwikkelen
• Zeer communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
• Commerciële, advies- en servicegerichte instelling
• Gemotiveerde teamspeler

Wat hebben wij jou te bieden? 

Paul Klom berg Assurantiën/RegioBank is een stabiel en groeiend bedrijf. Wij bieden je een prettige 
werksfeer in een enthousiast team, goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris. Wij 
organiseren regelmatig leuke en gezellige activiteiten. 

Vragen? Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Sander Klomberg, 
vacature@paulklombergassurantien.nl of telefoonnummer 0315-340582. 

Geïnteresseerd? 

Wanneer je interesse hebt in deze vacature, mail dan online je sollicitatie en CV (pdf).naar 
vacature@paulklombergassurantien.nl t.a.v. Sander Klomberg. Solliciteren kan tot en met 24 mei. 

Soort dienstverband: Fulltime 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aan het zonder opdracht voorstellen van kandidaten kunnen 
geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend. 


