Bent u op zoek naar een gediplomeerde en ervaren
medewerker in de verzekeringsbranche?
Dan bent u bij Assured aan het juiste adres!
WFT Gediplomeerde mensen
Vanaf het jaar van oprichting (2001) is Assured al
werkzaam in de verzekeringsbranche. Wij werven
zowel op management als op licht administratief
niveau. Allemaal WFT gediplomeerde mensen met
ervaring in het vakgebied.

No cure no pay
Assured biedt meerdere mogelijkheden voor
werving & selectie. De beste kans om goede mensen te vinden is als we uw naam en bedrijfslogo
kunnen gebruiken in de advertentie. Indien u dit niet
wilt dan kunnen wij een anonieme tekst opstellen.

Vaste lage tarieven
Assured werkt met een vast laag tarief van 1500 euro.
Wel de kwaliteit maar voor een relatief lage prijs?
Dat is mogelijk. Assured werkt efficiënt en
doeltreffend; door onder meer de kennis van de
markt kunnen wij een kandidaat snel beoordelen.
Assured spreekt voor dit tarief de kandidaten alleen
telefonisch. Het inwinnen van referenties spreekt
uiteraard voor zich!

Als wij uw naam gebruiken dan factureren wij in
ieder geval 249 euro. Dit bedrag verrekenen wij
met de eerdergenoemde 1500 euro als we iemand
kunnen vinden. U betaalt dit afgesproken bedrag
(tevens rekening houdend met maatwerk) op de
dag dat iemand start. Als wij anoniem werven kunnen we volledig werken op basis van no cure no pay.
Wij werken altijd vrijblijvend en doen ons uiterste best
om geschikte mensen te vinden!

Goede posities zoekmachines
Assured bestaat volgend jaar 20 jaar en heeft in deze
jaren een zeer goede positie opgebouwd in verschillende zoekmachines. Assured staat bekend om specialisten in de assurantiebranche en de vacatures
zijn zeer goed vindbaar. Assured maakt gebruik van
verschillende vacaturebanken om mensen te werven
en heeft een eigen Linkedin vacature groep. Assured
heeft een facebook pagina en werft actief via Twitter
en Instagram.

Maatwerk ook mogelijk
Assured biedt maatwerk voor klanten die meer willen, zo bieden wij onder meer uitgebreide intakegesprekken, assessments en overige HR diensten aan.
De tarieven worden in overleg vastgesteld.

Groot netwerk aan specialisten
Assured is al werkzaam in deze branche vanaf 2001.
Dat betekent bijna 20 jaar de tijd voor het opbouwen
van een bestand met specialisten. Kandidaten die
werkervaring hebben bij het intermediair, verzekeraars, volmacht bedrijven, serviceproviders, makelaars. Aan dit netwerk versturen wij maandelijks een
nieuwsbrief met de openstaande vacatures.

Plaatsing op vacaturebank
Wilt u geen gebruik maken van onze bemiddelingsactiviteiten maar wel van onze site en netwerk? Voor
249 euro plaatst u al een vacature op onze site met
uw bedrijfsnaam/logo en eigen reactieadres. Wij
plaatsen hem vervolgens voor u door in ons netwerk.
*Genoemde tarieven exclusief BTW
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