
 
 
Vereinigte Hagel is een coöperatieve verzekeringsmaatschappij van gewassen te velde en de Nr. 1 
in Nederland en Europa. Wij bieden agrarische ondernemers financiële bescherming tegen schade 
door hagel, storm, zware regen en vorst.  Door innovatieve en kwalitatieve verzekeringsproducten 
onderscheiden wij ons in de markt. Wij zijn werkzaam in de akkerbouw, fruitteelt, tuinbouw, 
bloembollen, sierteelt en boomkwekerij. Meer informatie vind je op www.vereinigte-hagel.nl 
 
In verband met een aanpassing in onze organisatie zijn wij op korte termijn op zoek naar een 

 

Buitendienst adviseur Tuinbouw/ Akkerbouw Zuid/ Oost 
 
Wat houdt de functie van buitendienst adviseur akkerbouw in? 
Wanneer je bij de Vereinigte Hagel werkt wacht je een afwisselende en interessante functie bij een 
groeiende agrarische verzekeringsmaatschappij. Je spreekt de taal van de agrarisch ondernemer 
en onderhoudt zakelijke relaties met onze verzekerden en legt actief contacten met potentiële 
klanten. Je adviseert agrarische ondernemers en tussenpersonen over onze 
verzekeringsproducten. Daarnaast signaleer je belangrijke ontwikkelingen in de markt en werk je 
samen met enthousiaste collega’s in een verkoopteam. 
 
Wat zoeken we in een buitendienst adviseur tuinbouw/ akkerbouw? 
Jij bent onze nieuwe adviseur tuinbouw/ akkerbouw als je een afgeronde agrarische HBO/ MBO+ 
opleiding/ relevante werkervaring hebt met kennis van teelten in de tuinbouw/ akkerbouw. 
 
Daarnaast zijn onderstaande trefwoorden op jou van toepassing: 

 resultaatgerichte commerciële instelling 
 open, actieve en flexibele houding 
 professionele gesprekspartner voor agrarische ondernemers en tussenpersonen 
 sociaalvaardig, analytisch en overtuigend 
 woonachtig in de regio Zuid/ Oost Nederland 
 in bezit zijn van WFT schade zakelijk of bereid zijn deze te halen 
 agrarische achtergrond  

 
Wat bieden we? 
Een uitdagende, verantwoordelijke en zelfstandige functie in een enthousiast team, waar 
samenwerking en resultaatgericht werken centraal staan. Dienstverband in onderling overleg 
flexibel in te vullen. Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Informatie en solliciteren? 
Wil je meer weten over de functie neem dan contact op met Jan Schreuder, directeur Nederland, 
telefoonnummer 0592-415581 
Herken je je in de functiebeschrijving? Stuur dan je motivatiebrief en CV aan  
j.schreuder@vereinigte-hagel.nl 
 
 
 


