
 

ACCOUNTMANAGER KMO-KLANTEN  
Covaco is een verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in bedrijfs- en transportverzekeringen. We zijn 
een familiebedrijf met 22 medewerkers. In het kader van onze verdere groei, zijn we dan ook actief op 
zoek naar medewerkers die echt het verschil willen maken voor onze klanten en zich willen 
onderdompelen in de boeiende wereld van verzekeringen. 
 

Jij  
 
Je bent een dynamisch en energiek persoon en hebt een passie voor verzekeringen.  
 

 Je hebt minimum een bachelordiploma in verzekeringen. 
 Je hebt minimum 1-3 jaar relevante werkervaring in een gelijkaardige functie. 
 Je bent een expert in verzekeringen en je weet je expertise om te zetten in concrete 

commerciële resultaten. 
 Je hebt een vlotte en enthousiaste persoonlijkheid. 
 Je  bent goed Nederlandstalig, kennis van het Frans is een pluspunt. 
 Je bent gedreven en ambitieus en je weet klanten te overtuigen. 
 Je hebt de nodige discipline om jouw planning zelfstandig te beheren. 

 

Je functie  
 
Je gaat actief op zoek naar nieuwe klanten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het commercieel 
beheer van een bestaande klantenportefeuille die je tracht te optimaliseren. Hierbij kan je rekenen op 
actieve bijstand van ons intern team waarmee je consequent samenwerkt. Je neemt actief deel aan 
interne meetings en externe netwerk-events. Je zet creatief commerciële acties op en krijgt de nodige 
autonomie. Je blijft commercieel eindverantwoordelijk voor jouw klanten en rapporteert intern aan 
het management. 
 

Ons aanbod 

 Een boeiende en voltijdse functie 
 De nodige vrijheid en zelfstandigheid in de uitoefening van je job 
 Flexibiliteit en work-life balance 
 Marktconform verloningspakket aangevuld met diverse extralegale voordelen 
 Variatie in je job, de ideale manier om richting te geven aan jouw carrière! 
 Nieuw en modern kantoorgebouw met gunstige ligging en vlotte bereikbaarheid 
 Een aangename werkomgeving voorzien van de nieuwste technologieën  
 Ruimte voor ontwikkeling en initiatief   

Solliciteren?  

Stuur je cv en motivatiebrief naar vincent.cools@covaco.be of COVACO BVBA – Langestraat 99 B2  te 
2240 ZANDHOVEN -  t.a.v. Vincent Cools  T: 03/466.01.25  M: 0477/62.55.51 E: www.covaco.be FSMA: 
013788 
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