
 
 
 
 
 
 
 
De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand Solidaris Brabant is een 
verzekeringsonderneming opgericht in de schoot van Solidaris Brabant met als doel het 
aanbieden van zorgverzekeringen (hospitalisatie en tandzorg) aan de leden van de 
mutualiteit. Het betreft een kleine, dynamische onderneming in volle groei. 

Teneinde de ploeg te versterken, zoeken wij voor spoedige aanwerving : 
 

Commerciële medewerkers (m/v/x) 
 
Functie: 

Als commercieel medewerker ga je samen met onze leden op zoek naar hun behoeften en 

verleen je gepersonaliseerd advies op basis van ons aanbod facultatieve 

zorgverzekeringen. Onze leden kunnen hiervoor op afspraak terecht in een van onze vele 

kantoren verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Van zodra jij alle opleidingen 

succesvol doorlopen hebt, word je toegewezen aan een aantal van deze kantoren. Met je 

proactieve aandacht benader je tevens zelf onze leden die nog geen facultatieve 

verzekeringen hebben afgenomen, klantgerichtheid en -tevredenheid staan hierbij 

centraal. De administratieve voorbereiding en afhandeling van deze contacten neem je 

eveneens op een zorgvuldige manier voor je rekening. 

 
Profiel: 

• Je bent houder van een relevant bachelor- of masterdiploma (commerciële, 
communicatie-, bedrijfseconomische richting); 

• Je hebt een sterke affiniteit met verzekeringen en bent gedreven om je kennis op peil 
te houden door het volgen van opleidingen en de actualiteit binnen het domein; 

• Je beschikt over uitgebreide commerciële en communicatieve vaardigheden, 
overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden; 

• Je bent een zelfstandige initiatiefnemer en kan gericht acties opzetten om 
doelstellingen te realiseren; 

• Je bent flexibel qua werklocatie alsook -tijden, inclusief avondprestaties op 
regelmatige basis; 

• Je hebt een goede actieve kennis van het Frans; 
• Je beschikt over een rijbewijs B. 

 
Wij bieden: 

• Een dynamische werkomgeving met een open cultuur en een aangename werksfeer; 
• Een volledig aanbod opleidings- en ontwikkelingskansen; 
• Een marktconform loon, aangevuld met onder andere bedrijfswagen, 

maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en dertiende maand. 
• Een contract van onbepaalde duur 

 
Interesse? Richt uw kandidatuur met C.V. en motivatiebrief aan met referentie 
‘Commercieel medewerker VMOB’ aan Solidaris Brabant, Directie Human Resources, 
Zuidstraat 111 te 1000 Brussel of per e-mail aan: jobs.bra@solidaris.be. 
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