
KZN is een klein, snelgroeiend kantoor in Aalsmeer dat bestaat uit specialisten in verzekeringen,
pensioenen, hypotheken en financiële planning. De klant op deze gebieden met raad en daad bijstaan is
misschien wel het meest belangrijke van onze dagelijkse werkzaamheden. Integriteit, deskundigheid en
echte betrokkenheid vormen daarbij de boventoon.

Het relatiebestand van KZN is verspreid over heel Nederland met de kern in Noord-Holland. Wij
adviseren alle zakelijke en particuliere relaties. 

Over KZN

Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de bestaande verzekeringsportefeuille en het
uitbrengen van het best passende advies aan bestaande en nieuwe relaties. Je bent in bezit van
adequate kennis en je kan dit goed in de praktijk brengen.

Wat ga je bij KZN doen?

Je bent minimaal 24-40 uur per werk beschikbaar.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als verzekeringsadviseur.
Wft-basis en Wft-schadeverzekeringen particulier en zakelijk zijn een must, Wft-inkomen, Wft-
vermogen en Wft-pensioen zijn een pre.

Wat zijn de eisen van KZN?

Een heel gezellig kantoor met enthousiaste collega’s.
Een zakelijke smartphone en een laptop van KZN.
Een tijdelijk contract met de intentie om je uiteindelijk een vast contract aan te bieden.
Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen.
Een ruim opleidingsbudget. 
Reiskostenvergoeding voor woon- en werkverkeer. 
Bij positieve bedrijfsresultaten ontvang je mogelijk een eindejaar bonus! 

Wat biedt KZN?

Je bent een echte teamplayer.
Je voelt je prettig binnen een klein bedrijf.
Je beheert uitstekend de Nederlandse taalvaardigheden in woord en geschrift.
Je bent communicatief vaardig en zeer klant- en kwaliteitsgericht.
Je bent proactief en hebt een stevige persoonlijkheid.
Je bent administratief sterk, maar ook commercieel ingesteld. 
Je bent bereid om de diploma’s te behalen die benodigd zijn om je binnen de branche verder te
ontwikkelen.

Wat zijn jouw talenten?

Zie jij complexe verzekeringsvraagstukken als uitdagingen? Krijg jij een voldaan gevoel als je een relatie
van A tot Z hebt kunnen begeleiden? Ben je creatief in het zoeken van oplossingen en heb je altijd de
behoefte om nieuwe plannen te ontwikkelen? Dan ben jij de professional waar wij naar op zoek zijn! 

Ben je enthousiast geworden van KZN en de functie? Stuur je motivatiebrief en cv naar info@kzn.nl 

Acquisitie door werving- en selectie-, detachering- of uitzendbureaus wordt niet op prijs gesteld. 

KZN Assurantie & Advies
Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
0297 36 75 70
info@kzn.nl 


