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Over Finagri 

Finagri is een landelijk werkend assurantietussenpersoon gespecialiseerd in agrarische bedrijven 

en het “groene” MKB in het buitengebied. Finagri is een onderdeel van Quintes Verzekeren en 

Risicobeheer.  

Over de vacature 

Wij zijn op zoek naar een Relatiebeheerder Zakelijk. Jouw relatieportefeuille bestaat uit agrariërs 

en ondernemers in het buitengebied.  

Als Relatiebeheerder Zakelijk word je onderdeel van het zakelijke adviesteam. 

Binnen deze functie wissel je voornamelijk af tussen een commerciële-, adviserende- en 

administratieve rol. 

 

Een greep uit de werkzaamheden: 

-       Je ondersteunt de adviseur zakelijk bij het uitvoeren van commercieel beleid van de 

organisatie; 

-       Je zoekt actief naar commerciële signalen en behoeften van prospects en cliënten; 

-       Je geeft zorgvuldig advies en legt dit vast conform de WFT-vereisten; 

-       Je bespreekt verzekeringsaanvragen met cliënten; 

-       Je voert regelmatig analyses uit van de financiële risico’s voor cliënten; 

-       Je sluit verzekeringsproducten af en bent hét aanspreekpunt van de cliënt; 

-       Je controleer polissen; 

-       Je zorgt voor een adequate informatievoorziening richting adviseurs betreffende 

verzekeringsaanvragen. 

 

Verder ben je in staat om zelfstandig offertes op te stellen, te beoordelen en deze te bespreken 

met de cliënt. Tevens kun je zelfstandig keuzes maken in de wisselende producten en 

verzekeraars binnen de beleidslijnen van de organisatie. 

 

Wat bieden wij? 

·       Ruim voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen; 

·       Ruimte voor initiatief en eigen inzichten; 

·       Een sterk marktconform arbeidsvoorwaardenpakket; 

·       Een prettige werksfeer in een informele organisatie; 

·       Enthousiaste collega’s in een dynamisch bedrijf. 

 

Wat verwachten wij van jou als relatiebeheerder Zakelijk? 

·       Je hebt enkele jaren ervaring bij een assurantie tussenpersoon en bent in het bezit van een 

afgeronde MBO+ of HBO opleiding 

·       Je hebt affiniteit met de agrarische sector 

·       Je bent minimaal in het bezit van het diploma Wft schadeverzekeringen zakelijk; 

·       Je bent ambitieus, communicatief sterk en hebt een commerciële instelling; 

·       Je krijgt energie van de combinatie doen & denken, werk verzetten en verbeteringen 

aandragen; 

·       Je bent klant- en servicegericht; 



 
 

 

·       Je hebt al eens eerder gewerkt met ANVA. (pré) 

 

Ben je enthousiast en heb je interesse laat het ons weten! Neem dan contact op met Laura 

Dijkstra via recruitment@quintes.nl of neem telefonisch contact op met Roy Groenenberg, tel. 

030-6912218.  
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