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Vacature:  
Administratief binnendienst / Backoffice medewerker 
 
Ben jij goed met cijfers en vind je het leuk om bij een snel groeiend bedrijf in een klein team te 
werken? Dan zijn wij waarschijnlijk op zoek naar jou! 
 

Ons bedrijf: 
Private Insurance Nederland (PIN) is een serviceprovider die assurantietussenpersonen begeleidt op 
het gebied van schadeverzekeringen voor de meer vermogende particulieren. Mooie bezittingen zoals 
villa’s, auto’s en boten komen dus veelvuldig voor. Steeds meer tussenpersonen weten hun weg naar 
ons bedrijf te vinden waardoor er ruimte is ontstaan voor een extra administratieve kracht.   
Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn het persoonlijk contact en het bieden van maatwerk. 
Oplossingsgericht denken en een hoog serviceniveau staan centraal.  
Ons kantoor bevind zich op een mooie groene locatie in Bilthoven. 

Werkzaamheden & verantwoordelijkheden 

• Beheer van de relatie- en polisadministratie; 

• Financiële boekingen controleren en verwerken; 

• Mutaties en prolongaties verwerken; 

• Verzenden van premienota’s en polisbescheiden; 

• Debiteurenbeheer.  

Wat verwachten wij van jou? 

• Uitstekende administratieve vaardigheden; 

• Proactief, zorgvuldig, secuur, zelfstandig, alert en kritisch; 

• Ervaring met verzekeringsadministratie is een pre; 

• Functie is beschikbaar als parttime.  

Wat kunnen wij jou bieden? 

• Een zelfstandige en uitdagende functie; 

• Deze wordt gekenmerkt door eigen verantwoordelijkheid; 

• Omdat ons bedrijf pas 3 jaar bestaat is het een jong en dynamisch bedrijf; 

• Je werkt samen in een klein team van enthousiaste en betrokken collega’s; 

• De werksfeer is informeel; 

• Onze werkplekken zijn van alle gemakken voorzien maar gedeeltelijk thuiswerken is ook geen 
probleem bij ons.   

Kom jij ons team versterken? 

Ben je geïnteresseerd en heb je de professionele instelling en vaardigheden die bij ons passen? Stuur 
dan je motivatiebrief en CV naar alette@private-insurance.nl.  

We zien jouw sollicitatie graag tegemoet! 

Wil je eerst nog wat meer weten?  
Neem gerust contact met ons op. 

Contactpersoon 

Alette Hulshof 
085-0205940  
alette@private-insurance.nl 
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