KOM ALS BACK OFFICE HERO
WERKEN BIJ HET INNOVATIEFSTE EN LEUKSTE
BEDRIJF BINNEN DE VERZEKERINGSSECTOR!

Ondernemers helpen hun dromen na te jagen
Als Back Office Hero ondersteun jij een leuk en jong
adviseursteam en help jij mee ondernemers hun droom
na te jagen doordat ze via Yezzer hun
ondernemersrisco’s hebben afgedekt.
Hoe ziet jouw werkdag bij Yezzer eruit?
Ondernemers doen via Yezzer een aanvraag voor een
ondernemersverzekering. Op basis daarvan begeleidt
het adviseursteam deze ondernemers per mail en
telefoon met het in kaart brengen van de
ondernemersrisico’s. Je ondersteunt de adviseurs in
hun taken. Je beantwoordt de telefoon, je informeert
klanten via de telefoon en voert administratieve taken
uit. Je voert mutaties door en zorgt voor het
aanvullen/opschonen van dossiers..
En de rest van de dag?
Naast het adviseursteam ondersteun je ook de
founders van Yezzer door hun te helpen bij
administratie, marketing, en office management
activiteiten. En heb je zelf een goed idee? Er is bij ons
altijd ruimte voor het inbrengen en uitvoeren van
nieuwe initiatieven en ideeën.

WIE ZIJN WIJ?
De verregaande digitalisering van onze
wereld is een feit, behalve in de
verzekeringswereld. Daar gaat het er nog
lekker ouderwets aan toe, met een adviseur in
pak en word documenten via de e-mail. Bij
Yezzer gaan we wél met de tijd mee en
gebruiken we slimme technologie om
verzekeren voor ondernemers veel
goedkoper, maar vooral ook moeiteloos en
minder stoffig te maken. Wij snappen wat
ondernemers willen. We doen zaken met alle
verzekeraars, waardoor ondernemers goed
kunnen vergelijken; we realiseren
collectiviteits-kortingen, waardoor
ondernemers bij ons de scherpste premies
vinden; ze krijgen persoonlijke hulp van onze
adviseurs indien gewenst; en we doen dat
allemaal in begrijpelijke taal. Plus: we bieden
toegang tot de podcasts, webinars en events
van Boostz die ondernemers verder te helpen.

annette@yezzer.nl

088 – 939 2520

DIT BEN JIJ!
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring;
Je bent klantgericht en werkt secuur. Je bent een
teamplayer maar kan ook goed zelfstandig werken
Affiniteit met financiële sector, innovatie en sterke
communicatieve vaardigheden;
Je bent in het bezit van WFT basis.
Minimaal 32 uur per week beschikbaar

WAT BIEDEN WIJ?
•

•
•
•
•
•
•

Werken bij het innovatiefste, leukste en snelst
groeiende ondernemers verzekeringsplatform van
Nederland
Een gezellig en informeel team;
Ruimte voor eigen initiatieven;
Teamuitjes, vrijdagmiddag borrels én een tap die
altijd aan staat!
Een salaris van € 1.800,- bruto o.b.v. 40 uur p/week
13e maand regeling
Interne opleidingen voor jouw persoonlijke
ontwikkelen

SFEER
Met successen en tegenslagen hebben we
onze dienstverlening steeds verder verbeterd.
Want… zonder tegenslag geen overwinning!
En dit kenmerkt onze werkmentaliteit: fouten
maken is menselijk en jezelf verbeteren ook.
We horen graag ideeën voor nieuwe
initiatieven, of je nou een week of al drie jaar
bij ons werkt. Daarnaast hangt er een
gezellige sfeer op kantoor en lunchen we
altijd gezamenlijk. Humor en lachen vinden
we belangrijk. Geen mensen in pak en veel
variatie in je dagelijkse werkzaamheden, zoals
je dat alleen bij startups ziet. Yezzer is het
bewijs dat werken in de verzekeringssector
ook leuk kan zijn!
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