
 

 
 
 
 

 
Toegankelijke gezondheid voor iedereen. 

 
Solidaris Brabant Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 629.000 leden. Wij zijn op 
zoek naar een: 
 

Commercieel medewerker – Dienst Marketing & Communicatie (m/v/x) 
 
 
Wat zoeken wij in een nieuwe collega? 

• Je hebt voldoende relevante ervaring, of een papier met “bachelor diploma” op. 

• Al een eerste ervaring als commercieel medewerker of vertegenwoordiger? Nog 

beter! 

• Je bent klantvriendelijk, professioneel en een vlotte babbelaar. 

• Je ziet in iedereen een toekomstig lid. In jouw ideale toekomst is dan ook iedereen 

aangesloten bij Solidaris Brabant. 

• Je overtuigt mensen in je slaap, en dat kan je zowel in het Frans als in het 

Nederlands. 

• Je vindt alleen werken tof, en samenwerken nog toffer. 

• Je hebt een glazen bol als het aankomt op noden en wensen van een potentieel lid. 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je hebt geen probleem met avond- en 

weekendwerk. 

• Je bent een echte kameleon die zich aanpast aan elke doelgroep. 

• Je bent trotse eigenaar van een rijbewijs B. 

• Je kent je weg in Microsoft Office programma's (Outlook, Word, Excel …). 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je helpt actief mee om de marktpositie van Solidaris Brabant te versterken. 

• Je denkt mee over nieuwe manieren om leden te werven. 

• Je voert wervingsacties uit en gaat actief op zoek naar potentiële leden. 

• Je telefoneert die potentiële leden, gaat op huisbezoek en probeert hen te 

overtuigen om lid te worden bij ons geweldig ziekenfonds. 

• Je verzorgt de volledige administratieve afhandeling van nieuwe ledendossiers. 

• Je organiseert je eigen agenda en maakt maandelijks een mooi rapport van je 

resultaten voor je verantwoordelijke. Mooie grafiekjes graag! 

• Je werkt over heel Vlaams-Brabant en Brussel 

 

 

 



Wat mag jij van ons verwachten? 

• Je komt terecht in een organisatie die solidariteit ademt. We hebben een hart voor 

onze leden (dat staat ook in onze verplichte werknemerstatoeage), en willen er 

staan voor iedereen in onze maatschappij. Aan zingeving dus geen tekort. 

• Je krijgt nieuwe, geweldige collega’s. Een topteam bij wie je steeds terecht kan voor 

hulp, overleg of een babbel over een koffie. 

• Als teamlid heb je impact, veel verantwoordelijkheid en krijg je ruimte en vrijheid om 

leuke projecten op te leveren. 

• We bieden je een voltijds contract voor onbepaalde duur. Je werkt in een 35u per 

week met mogelijkheid tot telewerk, en een marktconform salaris met een aantal 

mooie extralegale voordelen. 

 

Interesse? 

Stuur ons je kandidatuur met CV én motivatiebrief aan jobs.bra@solidaris.be met de 

referentie "Commercieel medewerker" of per brief aan Solidaris Brabant, Directie Human 

Resources, Zuidstraat 111 te 1000 Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.solidaris-brabant.be  


