
 
 

 

 
 
Ben jij onze nieuwe ambassadeur? 
 
Wil jij ook bij deze ambitieuze club werken? Wij zijn namelijk per direct op zoek naar een 
doortastende en resultaatgerichte:   
    

Relatiemanager (regio Noord) 

 
Geen dag is bij ons hetzelfde. Als relatiemanager ben je verantwoordelijk voor de relatie met jouw 
intermediairs. Ook het aanstellen van nieuwe intermediairs behoort tot jouw taakgebied. De 
samenwerking met het intermediair is gericht op een rendabele en duurzame relatie met kleine- en 
middelgrote kantoren. Je kunt een uitdagend pakket aan intermediairs en werkzaamheden 
verwachten. Dit doe je in een dynamisch team dat niet achteruit kijkt, maar juist vooruit.  Je krijgt bij 
ons de kans om je verder te ontplooien en te excelleren. Je gaat klankborden met ervaren collega’s 
en maakt gebruik van onze hoogwaardige tools om onze klanten te verrassen. 
 
 
Wat ga je bij ons doen?  

- Je bouwt aan een rendabele en duurzame relatie met het intermediair;  
- Je functioneert als volwaardig gesprekspartner voor het intermediair;  
- Je bent verantwoordelijk voor de omzet in jouw regio;  
- Je signaleert marktontwikkelingen binnen het toegewezen werkgebied, de ontwikkelingen 

van het intermediair in het algemeen en van het individuele intermediair in het bijzonder; 
- Je doet voorstellen om de kwaliteit en kwantiteit van de te realiseren omzet te verbeteren;  
- Je draagt bij aan een goede samenwerking met je collega relatiemanagers en met de overige 

collega’s.  
 

Wat vragen wij? 
- HBO werk- en denkniveau;  
- Minimaal 5 jaar ervaring in een commerciële vergelijkbare functie in de financiële 

dienstverlening;  
- Je hebt een netwerk in de intermediaire wereld in Noord Nederland; 
- Je bent in het bezit van de vereiste WFT (schade)diploma’s;  
- Kennis van de verzekeringsbranche;  
- Je bent initiatiefrijk en kunt goed zelfstandig werken; 
- Je communiceert makkelijk en bent een echte gesprekspartner voor het intermediair. 

 
Onze arbeidsvoorwaarden: 
Wij bieden een veelzijdige rol met veel ruimte voor initiatief, creativiteit en een omgeving waarbij je 
direct een actieve rol binnen de organisatie inneemt. Wij zijn een dynamische organisatie en kennen 
korte lijnen.  

Naast de dynamiek en informele bedrijfscultuur heerst er een goede werksfeer. Een sfeer van samen, 
betrokken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

Wij bieden een marktconform salaris. Daarnaast is er sprake van een 13e maand, een goede 
pensioenregeling en krijg je korting op je schadeverzekeringen. Tevens investeren wij graag zowel in 



 
 

 

je professionele als in je persoonlijke ontwikkeling. De CAO voor het verzekeringsbedrijf is van 
toepassing.  

Over Noorderlinge verzekeraars: 
Noorderlinge verzekeraars kiest expliciet voor de samenwerking met het intermediair. Door de 
combinatie van een volmacht bedrijf en ‘eigen risicodragerschap (Zevenwouden)’ kunnen we een full 
serviceconcept aanbieden aan ons intermediair.  
 
Herken jij je in dit profiel?  
Houd je van afwisseling en dynamiek die wij jou kunnen bieden? Wil je ook een onderdeel worden 
van ons team? Dan gaan wij graag met je in gesprek.  

Informatie: 
Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Aletta van der Schaaf,  
HR-Adviseur onder telefoonnummer 088-0077000. 
 
Ben je enthousiast? Dan ontvangen we je schriftelijke reactie graag vóór 30 november.  
Je schriftelijke sollicitatie (met CV) kun je richten aan: 
Noorderlinge verzekeraars 
T.a.v. A. van der Schaaf 
HR@noorderlinge.nl 
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