
heeft een voltijdse vacature voor een 

LM Plus verwelkomt graag een vlotte en spontane collega ledenadviseur voor de provincie 
Antwerpen. Deze V/M/X beschikt over de nodige sociale skills om constructief in dialoog met 
prospects te gaan en bezit voldoende overtuigingskracht.  

Wat staat er bij LM Plus op het menu: 

• een grote portie ledenwerving, namelijk op huisbezoek gaan bij prospects en de troeven van
ons ziekenfonds in een constructief gesprek weten aan te brengen, alsook in te pikken op
vragen of onduidelijkheden.

• een flinke hap (telefonische) prospectie om potentiële leden aan te werven en een
huisbezoek/videocall met hen vast te leggen.

• een toefje beurzen en andere commerciële evenementen bijwonen om LM Plus als
ziekenfonds te vertegenwoordigen en potentiële leden aan te werven.

Onze nieuwe collega beschikt bovendien over een flexibele ingesteldheid en straalt vertrouwen uit. 

We varen graag koers met iemand met volgende skills:  

• Je beschikt over een grote portie zelfstandigheid: je gaat zelf de baan op om huisbezoeken af
te leggen. Samen met de collega-ledenadviseurs en ons callcenter outbound  plan je diverse
huisbezoeken in jouw agenda in. Je bereidt je zelf op deze gesprekken voor.

• Je bent flexibel ingesteld: je werkdag ziet eruit zoals de prospects dit van jou verlangen. Dat
betekent dat huisbezoeken o.a. in de (voor)avond tot jouw jobinhoud behoren.

• Je bezit de nodige overtuigingskracht zonder onbeleefd, onrespectvol of opdringerig te
worden.

• Je weet goed op de noden, vragen en behoeften van de prospects in te spelen.
• Je hebt een uitstekende kennis van alle voordelen en van de werking van LM Plus. Je krijgt

hier uiteraard de nodige opleiding voor.
• Na het huisbezoek/de videocall blijf je vaak het eerste aanspreekpunt voor leden die je

nieuw hebt aangeworven. Je helpt hen verder op weg doorheen de diverse diensten van ons
ziekenfonds.

• Je bent collegiaal, breeddenkend en flexibel ingesteld en hebt ook voldoende
administratieve skills. 

Als kers op de taart serveren we jou een toffe sfeer, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, 
een groepsverzekering, een bedrijfswagen met tankkaart, gsm en tablet.  

Goesting om deze fijne uitdaging aan te gaan? Laat het ons vooral weten. Bezorg ons je 
motivatiebrief en CV zo snel mogelijk aan koen.devos@LMPlus.be.  

Vragen over onze vacature? Aarzel niet om ze te stellen aan Koen De Vos, directeur ledenwerving en 
communicatie via koen.devos@LMPlus.be of op 050 45 01 00. 
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