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Evenwicht en flexibiliteit
Werken van negen tot vijf, van tien tot zes of ’s ochtends vroeg starten om acht  
of een langere middagpauze voor een ontspannende jogging met de collega’s in 
het stadspark: we bieden jou glijdende werkuren aan die jouw ritme ondersteunen. 
Net zoals we flexibele arbeidsregimes aanbieden: een vijfdagenjob afwerken 
op 4,5 of in 4 weekdagen: het is bespreekbaar. We hebben aandacht voor een 
evenwichtige balans tussen werk en privéleven. 

Je bent geen nummer, maar maakt deel uit van het Fidea-team
Jaarlijks hebben we teambuilding- en personeelsactiviteiten op de agenda staan. 
Omdat de boog niet altijd gespannen moet staan. Er is ook een gezinshappening, 
een nieuwjaarsreceptie, een Sinterklaasfeest, ... 

Kwaliteit en openheid
De lat wordt elke dag hoog gelegd. Kwalitatieve service garanderen aan onze 
bemiddelaars en hun cliënten is een must. We werken in een zeer concurrentiële 
markt. Toch slagen we erin om elk van onze medewerkers een persoonlijke aanpak 
en een open sfeer te garanderen. 

Ontwikkel en ontplooi jezelf
Fidea wil een inspirerende werkgever zijn voor haar medewerkers.  
Wij bieden je mogelijkheden en ruimte om te groeien. Een opleiding is één manier 
om dat te bereiken, deelnemen aan werkgroepen en projecten is nog een andere. 
Je functioneren binnen je dienst en het bedrijf houdt ons bezig. Iedere nieuwe 
werknemer wordt begeleid door een mentor.

Talent en passie, dat telt!
Ben je een starter met een bachelor- of masteropleiding? Of ben je een ervaren 
professional? Of ben je niet helemaal vertrouwd met de verzekeringssector?  
Maakt niet uit: het zijn je motivatie, je talent en je passie die tellen. 

Op Fidea kun je rekenen
Bij Fidea krijg je een competitief vast loon, maaltijdcheques, een eindejaarspremie 
en geniet je van een pakket extralegale voordelen. Fidea biedt je bijvoorbeeld 
voordelen op verzekeringsproducten, erkende kinderopvang in de zomervakantie 
en een vijfjaarlijkse medische check-up.

In hartje Antwerpen
Fidea vind je in Antwerpen, aan de rand van het stadspark, vlakbij de theater- en 
winkelbuurt. Fidea is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. Bovendien hanteert 
Fidea een fietsersbeleid.

WAArOm KIEzEn vOOr FIdEA?



Lieve Puimège
Cost Accountant - in dienst bij Fidea sinds oktober 1991

“Dat Fidea zich als zelfstandig verzekeraar moet verstevigen,  
is een uitdaging waar ik graag aan meewerk.”

Kinge Hellebuck
Schadebeheerder brand en klachtencorrespondent 
in dienst bij Fidea sinds oktober 2007

“Als jonge mama ben ik af en toe niet zo flexibel.  
Maar Fidea is dat gelukkig wel.”

Pieter Van Hecke
Onderschrijver - in dienst bij Fidea sinds november 2011

“Verzekeren kun je leren. Motivatie, engagement  
en leergierigheid moet je hebben.”

medewerker
ONZE nieuwe

Werk mee aan de groei van 
FIDEA en word
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www.fideajobs.be



reageer nu!
Bekijk alle openstaande vacatures op www.fideajobs.be.  
Heb je jouw perfecte job gevonden? Twijfel dan niet en  
neem contact op met het HR-team van Fidea. Je kunt hen bereiken  
op het nummer 03/203 85 73 of via e-mail jobs@fidea.be

WIE IS FIdEA?

Fidea, samen in volle ontwikkeling
Fidea is een zelfstandige verzekeraar en bovendien een van de meest 
ambitieuze marktspelers. Fidea verdeelt haar schadeverzekeringspolissen 
via onafhankelijke bemiddelaars. Voor zowel particulieren, zelfstandigen als 
ondernemingen. 

Kwaliteit
Fidea is een bedrijf in volle ontwikkeling. Elke dag opnieuw leggen we de 
lat net iets hoger. Kwaliteit is belangrijk in alles wat we doen, ook in ons 
personeelsbeleid, want service dragen wij hoog in het vaandel. 

Groei mee! 
Fidea wil je inspireren. Daarom bieden we je alle kansen om te groeien. 
Uiteraard volg je boeiende opleidingen, maar je kunt ook deelnemen aan 
leerrijke werkgroepen en projecten. We volgen je functioneren binnen je dienst 
op de voet en zien je heel graag mee groeien met ons bedrijf. Een evenwichtige 
balans tussen werk en privéleven is daarbij vanzelfsprekend. 
Meer weten over Fidea? Surf naar www.fidea.be

www.fideajobs.be


