
 

Versterk jezelf … én je carrière! 

Kies voor een job bij Fidea. 
 

 

Beste (bij voorkeur personaliseren), 

 

Fidea is op zoek naar jong talent en daar rekenen we ook jou bij! Want met je eerste 

werkervaring op zak is je huidige baan misschien toch niet helemaal wat je gehoopt had? 

Kom dan langs bij Fidea voor een baan die je wél als gegoten zit!  

 

Wist je dat je niet eens vertrouwd moet zijn met de verzekeringswereld om met succes bij 

Fidea te solliciteren? Een graduaatsdiploma in om het even welke richting en een dosis 

gezond verstand en motivatie volstaan. Fidea selecteert zijn medewerkers immers op basis 

van talent en persoonlijkheid en besteedt bijzonder veel aandacht aan ‘training on the job’.  

 

Bij Fidea leer je al doende…  én maak je carrière! Want behalve op een goed loon  kan je bij 

ons ook rekenen op allerlei interessante doorgroeimogelijkheden. Fidea is er zich bovendien 

van bewust dat onze werknemers ons bedrijf maken. Daarom kan je als Fidea-medewerker 

rekenen op heel wat flexibiliteit met betrekking tot de combinatie werk/privé.  

 

Ben je dus toe aan een nieuwe uitdaging of wil je je ontplooien in de verzekeringswereld, én 

ben je graag voor je medemensen in de weer? Dan ben je bij Fidea, bekend als sponsor van 

het Fidea Cycling Team, aan het juiste adres. Als dochtermaatschappij van de KBC-groep 

bieden we je de kans om carrière te maken in de volop expanderende verzekeringssector. 

 

Geïnteresseerd? Surf dan naar www.fideajobs.be en dien je kandidatuur in. Je kan solliciteren 

voor een betrekking als onderschrijver, als dossier- en schadebeheerder (schadeverzekeringen 

en rechtsbijstand) of als relatiebeheerder (levens- en beleggingsverzekeringen).  

 

Want werken bij Fidea versterkt jezelf … én je carrière. Onze 320 tevreden medewerkers zijn 

daarvan het beste bewijs. Hopelijk wordt jij één van hen? We kijken alvast uit naar je c.v.! 

 

 

 

Carina Stollenwerk 

Personeelsadviseur Fidea Verzekeringen 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.fideajobs.be/

