
 g r o e i f u n c t i e  v o o r  a l l r o u n d  p r o f e s s i o n a l 

 Onze opdrachtgever:   DE CROES ADVIESGROEP B.V. gevestigd te GOOR, biedt onder 
het motto ‘voor financial wellness’ haar expertise aan op het gebied van assurantiën, hypotheken 
en pensioenen voor zowel bedrijven als particulieren. In de ruim veertig jaar van hun bestaan 
hebben zij zich ontwikkeld tot onafhankelijke en allround financiële adviseurs, die op basis 
van transparantie, vertrouwen en persoonlijk contact hun klanten adviseren. De Croes is medeop-
richter en aandeelhouder van Licent Assuradeuren B.V., het grootste volmachtbedrijf van Oost 
Nederland. 

 Wij vragen:   Je beschikt over een HBO niveau met ruime vakinhoudelijke kennis, aangevuld met 
het diploma Assurantie B en SEH. Het is een pré als je beschikt over een afgeronde A-opleiding. 
Je  hebt een klantgerichte, professionele instelling en tevens werk je van nature op een be-
schaafde en zelfstandige wijze. Je bent woonachtig in de omgeving van Goor en aktief aanwezig 
in diverse netwerken. 

 De taken:   Als financieel adviseur onderhoud je, vanuit de aan jouw toegewezen portefeuille, 
de contacten met bestaande relaties in zowel de zakelijke als particuliere markt. Je voorziet jouw 
relaties van deskundige adviezen op het gebied van hypotheken en leven- en schadeverzeke-
ringen. Hiervoor heb je regelmatig contact met Licent. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 
uitbreiding van de portefeuille door netwerken en alert te zijn op ontwikkelingen in de markt. 
Je bent tevens sparringpartner van de directie. 

 Onze opdrachtgever biedt:   Een zelfstandige functie binnen een groeiend bedrijf met ruime 
mogelijkheden tot verbreding en specialisatie. De organisatie biedt een moderne werkplek en is 
op gebied van automatisering op toekomstige groei voorbereid. Salaris en secundaire voorwaar-
den zijn gebaseerd op opleiding en werkervaring.       

 De sollicitatie:   Indien je van mening bent de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie, 
richt  dan binnen 10 dagen een sollicitatiebrief, voorzien van CV en ref.nummer 308034 aan:  
info@profilconsultants.nl of Profil P&O Consultants B.V., Postbus 61, 7620 AB Borne. De eerste 
interviews vinden plaats bij Profil P&O Consultants B.V. te Borne. Mocht je vooraf meer informatie 
wensen dan kun je de heer H.J.P. Olthuis tijdens kantooruren bereiken op tel. (074)  267 00 44 of 
op maandagavond tussen 19.00 uur en 20.30 uur op tel. (0547) 35 24 19.   
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