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Word jij het nieuwe gezicht van APF?
Wil jij carrière maken in de financiële dienstverlening? Staat bij jou de klant centraal en heb je
altijd je woordje klaar? Lees dan verder!
Wie zijn wij?
APF staat voor persoonlijke, financiële dienstverlening. Wij helpen onze klanten bij het goed en
voordelig oplossen van hun financiële vraagstukken.
Drie jaar geleden is APF Groep gestart, bestaande uit APF Finance en APF Assurantiën. Onze ambitie is
om te blijven groeien en wij zoeken iemand die met ons mee groeit. Bij APF is plezier hebben in je werk
heel belangrijk, want dit straal je ook uit naar onze klanten. Wij zijn hecht team waar jouw initiatief en
mening wordt verwacht en gewaardeerd.
Wat ga je doen?
Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Per telefoon, e-mail of via de website help jij onze
klanten, zowel particulier als zakelijk. Een vraag, een schade of een nieuwe verzekering; de klant kan bij
jou terecht. Daarnaast zorg jij natuurlijk voor een correcte administratieve afhandeling en weet je dat
elk contact een commerciële kans is.
Wat wij vragen?
• Een recent afgeronde HBO opleiding;
• Je hebt WFT Basis en Schade Particulier. Heb je deze diploma’s niet? Dat is geen probleem, je
mag deze direct op onze kosten behalen. WFT Schade Zakelijk is een pré;
• Werkervaring met (telefonisch) klantcontact is een mooie aanvulling;
• Woonachtig in de omgeving van Hendrik-Ido-Ambacht.
Wat bieden wij?
• Een functie waarin je verschillende taken op je zal nemen en waar je veel in contact staat met
mensen;
• Een plek in een klein, hecht en informeel team;
• Plezier in je werk;
• Doorgroeimogelijkheden en ontwikkeling door opleiding en training;
• Een goed salaris.
Wil je solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan direct en stuur je cv en een motivatiebrief naar
r.de.lange@apfgroep.nl. Heb je vragen of wil je meer weten? Bel dan Ralph de Lange op
telefoonnummer 06 - 11 08 88 13.
Wanneer je bij ons komt werken, wordt voorafgaand aan je dienstverband een screening uitgevoerd. We trekken dan
referenties na en vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Persoonlijk in financiële dienstverlening!
Verzekeren. Hypotheken. Financieel advies.

