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Groeifunctie in dé mobiliteitsorganisatie    
(Ref. 2022/2073)

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Via economische data-analyse ontwikkel je expertise in ons productengamma en zet je mee de beleidslijnen uit voor de 
particuliere bijstandsproducten. Kortom, jij neemt een belangrijke rol op bij het klaarstomen van dit segment voor de 
mobiliteit en de klanten van de toekomst.

Functie:
• Op termijn beheer je de producten op actieve wijze en waak je over de compliance met de wetgeving en de operationele 

excellence.
• Je werkt nauw samen met de verschillende interne stakeholders (sales, klantenservice, bijstandsverleners, analisten …) en 

houdt de vinger aan de pols om steeds over de juiste informatie en data te beschikken.
• Vanuit diepgaande data-analyses onderbouw je het evenwicht tussen een concurrentiële positie en de klantentevredenheid, 

zonder hierbij de rendabiliteit van de producten uit het oog te verliezen. 
• De resultaten van deze analyses link je aan bestaande en toekomstige trends in mobiliteit. Je bent in staat hieruit gerichte 

conclusies voor productinnovatie te distilleren. Je weet deze businesscases te onderbouwen en voor te stellen aan het 
management.

• Ook ‘verzekeringstechnisch’ groei jij uit tot een expert. In samenwerking met collega’s definieer je de algemene voorwaarden en 
het kader van de onderschrijvings- en acceptatieregels.

• Vanuit je expertise lever jij ook de nodige input aan de opleiders en coaches van verschillende teams.

Profiel:
• Een eerste ervaring in productmanagement, bij voorkeur voorafgegaan door een hogere opleiding in een economische richting.
• Data-driven marketeer met een commerciële bril en in staat om een veelheid aan informatie op een zelfstandige en vlotte manier 

te vertalen naar gefundeerde beslissingen en adviezen.  
• Interesse en vooral “goesting” om niet alleen expertise op te bouwen in verzekeringen, maar ook om mee te werken aan het 

beheer en de uitbouw van het productportfolio om zo VAB als bijstandsexpert op de kaart te zetten.
• Hands-on teamspeler die erop gebrand is om collega’s te helpen en kennis en inzicht bij te brengen.
• Proactief, oplossingsgericht en gestructureerd met een uitgesproken ambitie om het nieuwe business model van de VAB-

bijstandsproducten mee uit te werken.
• Communicatieve en verbaal sterke initiatiefnemer met een goede kennis van Excel (data-analyses) en PowerPoint (presentaties).

Aanbod:
• Een veelzijdige voltijdse functie van onbepaalde duur binnen een dynamische en gediversifieerde werkomgeving.
• De kans om tonnen ervaring op te doen binnen een stabiel en uit de kluiten gewassen bedrijf, dankzij het grote aanbod aan 

opleidingen en doorgroeimogelijkheden.
• Een gepaste verloning in overeenstemming met jouw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

vergoeding voor fiets of openbaar vervoer en uitgebreide groepsverzekering.
• Een werkplek in Zwijndrecht en de mogelijkheid om te telewerken vanuit een perfect geïnstalleerde thuis-werkplek (laptop, stoel, 

tweede scherm ...).
• En de toffe collega’s krijg je er gratis bovenop!

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een:

Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 
bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, -Rijschool, 
-Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten zijn we 
een innovatieve voortrekker in mobiliteit.

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze klanten 
zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, onderweg als 
op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën en hechten veel 
waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie 
met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben 
pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het 
vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Bij VAB gaan we voor uitstekende kwaliteit en service. Het product 
marketing team is de drijvende kracht achter het uitbouwen en beheren 
van een succesvolle productportfolio aan bijstandsproducten (dit zijn 
onze B2C pechbijstand, reisverzekeringen en fietsproducten). 

We zoeken ook nog een Ervaren HR Business Partner en een Coördinator Wegenwacht regio Brussel.


