
WIJ BIEDEN JOU:

Vacature: Service Advisor Zorgverzekeringen

Beheersing
Nederlandse

taal M
B
O

O
PL

EI
D
IN

G

EX
C
EL

Outlook

 
Ervaring & 

a�niteit internet Collegiaal Investeren
en ontwikkelen

ERVARING 
KLANTCONTACT 
E-MAIL EN TELEFOON

teamspeler klantgericht

gevoel voor
service

flexibel

enthousiast

Loyaal 
Stress-
bestendig

samenwerken

betrokken

JOUW KENNIS & VAARDIGHEDEN Werkzaamheden:

Een aantrekkelijk salaris

Een 32 tot 40-urige werkweek

Een dynamische en leerzame werkomgeving

Interessante arbeidsvoorwaarden

Een jong en enthousiast team van collega’s

Persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkeling

Een WFT opleiding inclusief diploma

Klanten adviseren over de best 

passende zorgverzekeringAanmeldingen voor zorgverzekeringen verwerken
Administratieve werkzaamheden

n.a.v. klantencontacten
 
  
Beantwoorden van klantvragen
via e-mail/telefoon 

Word jij onze nieuwe 
collega?



Vanaf september begint het ‘zorgseizoen’: de inhoud van 

de basisverzekering wordt duidelijk en zorgverzekeraars 

maken de premies en pakketten bekend. Tot het einde van 

het jaar is er de mogelijkheid om over te stappen naar een 

andere zorgverzekeraar. Om alle klantcontacten, vragen 

en aanmeldingen te verwerken zijn wij op zoek naar 

nieuwe collega’s. Word jij onze nieuwe Service Advisor                                    

Zorgverzekeringen?

In eerste instantie gaat het om een tijdelijke functie. 

Er zijn echter na het zorgseizoen mogelijkheden voor 

een vaste aanstelling.

Over de functie

Bedrijfsprofiel

Diploma

Tijdens je inwerkperiode volg 

je de opleiding Wft-module 

Zorgverzekeringen die je afsluit 

met een examen. Deze landelijk erkende opleiding 

vergroot je kennis en draagt bij aan je persoonlijke 

ontwikkeling. Een interessante en waardevolle 

investering in jezelf, waarbij wij de opleidings- en 

examenkosten betalen en jij een diploma rijker wordt! 

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan 

iedereen die in de financiële dienstverlening werkzaam 

is. Zorgverzekeringen vallen hier ook onder. Tijdens de 

opleiding leer je onder andere over de financiële aspecten 

van de zorg, schadebehandelingen bij zorgverzekeringen, 

dekking van zorgverzekeringen, eigen risico en eigen bijdrage. 

Na deze opleiding kun je klanten een passend advies geven over 

hun zorgverzekering. 

UnitedConsumers bestaat sinds het jaar 2000 en is een succesvol en groeiend 

internetbedrijf dat consumenten voordeel biedt op tanken, stroom, aardgas, 

mobiele abonnementen, zorg- en autoverzekeringen. Doordat onze organisatie 

werkt en draait via het internet hebben wij een uitdagende toekomst voor ons. 

Bij UnitedConsumers, gevestigd tegenover Eindhoven Airport, werken ruim 90 

gedreven medewerkers aan het beste voordeel voor consumenten op vaste 

lasten. Wij voorzien meer dan 500.000 deelnemers in Nederland van korting, 

zodat zij meer overhouden voor een leuker leven. Dit doen wij samen met 

gerenommeerde partners: Zorgverzekeraar VGZ, Volmachtpartij Voogd en Voogd 

en energieproducent ENGIE vanuit een zakelijke sfeer. De interne sfeer is informeel, 

direct en gedreven door enthousiasme. Nieuwsgierig naar ons bedrijf? Neem een kijkje op 

de pagina ‘Werken bij UnitedConsumers’ op onze website: www.unitedconsumers.com

Spreekt bovenstaande je aan en wil jij deel uitmaken van onze gedreven en groeiende organisatie? Zie jij 

deze uitdaging met enthousiasme tegemoet? Dan ben jij zeker de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn! 

UnitedConsumers, Eindhoven, Luchthavenweg 20 (met uitzicht op het vliegveld)

Voordeel op vaste lasten: zorg- en autoverzekeringen, energie, tanken en mobiele abonnementen 

90 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar

Marlies Dam (HR Officer) | 06-38385335 | hrm@unitedconsumers.com | www.unitedconsumers.com


