
 
Montae & Partners groeit! Wij willen onze klanten keer op keer verbazen met onze dienstverlening. 
Daarom hebben wij nieuwe collega’s nodig. Herken jij jezelf in een professional die altijd zijn afspraken 
nakomt en klanten nooit lang laat wachten. Ben je deskundig, hard werkend en flexibel. Praktisch, 
enthousiast en toegewijd. Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
 

Senior Specialist Zorg & Inkomen (m/v) 
 (Fulltime 36 uur per week)  

 
Over de functie 
Als Senior Specialist ben je het gezicht voor de klant en verantwoordelijk voor het beheer van groot 
zakelijke relaties op het vakgebied Zorg & Inkomen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 
acquireren van relaties en het ontwikkelen van nieuwe proposities die inspelen op de snel 
veranderende ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor de 
klant en verantwoordelijk voor een goede en adequate afhandeling van de klantvraag. 
 
Je maakt onderdeel uit van een dynamisch en hecht team, gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor 
het optimaal acquireren, adviseren en beheren van klanten. Onze mensen begrijpen waar het de 
klant om gaat en kennen de markt. Die kennis ziet de klant terug in onze aanpak en in jouw advies.  
 
Functie eisen 
 
Profiel van de kandidaat   
Je hebt passie voor het vakgebied Zorg & Inkomen, je bent gemakkelijk en prettig in de omgang.  
Je weet de lastige materie op een eenvoudige, maar professionele manier te vertalen in een voor de 
klant begrijpelijk advies. Je bent proactief en toont initiatief. Je hebt een netwerk, een commerciële 
instelling en je bent in staat creatieve oplossingen voor je klanten te bedenken. Samenwerking in 
teamverband gaat je goed af.  
 
Kennis, kunde en vaardigheden 
• Aantoonbare ervaring op gebied van advisering Zorg en Inkomen 
• Aantoonbare commerciële ervaring 
• HBO werk- en denkniveau 
• (PE) WFT Inkomen, Basis en schade Zakelijk of WFT Zorg 
• Kwaliteitsgericht 
• Expertise 
• Resultaatgericht 

 
Het aanbod 
• Een volwaardige baan van 36 uur per week 
• Marktconform salaris 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
• Een moderne organisatie met weinig hiërarchie en flexibele werktijden   
• Professionele en deskundige collega’s die teamspirit belangrijk vinden  
 
Standplaats 
Gouda 

 
Werken bij Montae & Partners 
Montae & Partners is een dynamisch bedrijf met een eigen gezicht in de pensioen- en 
vermogensbeheerwereld. Eigengereid en altijd op zoek naar wat het meest passend is voor haar 
klanten. Wij doen er alles aan om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Door de professionele 
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kennis en aanpak geven wij de opdrachtgever vaak een ‘extra advies’ mee. Van de medewerkers 
verwachten we ook dat ze die instelling hebben.  
 
Montae & Partners zoekt voor haar vacatures mensen met passie voor Pensioen, Zorg & 
Inkomensregelingen voor ondernemingen in de grootzakelijke markt. Mensen die bereid zijn om 
steeds te leren en hun horizon te verbreden. Medewerkers die niet alleen binnen hun eigen team 
werken, maar ook in projectgroepen samen met collega’s van andere disciplines. Mensen die altijd 
hun uiterste best doen om samen of alleen de klant tevreden te stellen. 
 
Montae & Partners kenmerkt zich door een omgeving waarin plezier in het werk heel belangrijk is. 
Montae & Partners biedt je een leuke afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden en 
bijbehorende bevoegdheden. Vanzelfsprekend horen daar een goed salaris en prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden bij. 
 
Denk je dat je bij Montae & Partners past? Mail dan je CV en motivatie naar de afdeling HR via 
hr@montaepartners.nl of neem voor informatie telefonisch contact op met de afdeling HR via 
telefoonnummer 070-3042900. 
 
 
 
 
Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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