De ideale mix van kennis en kracht!
Over Advinsure
Advinsure is opgericht in 1999. Onze oprichters
beschikken over uitgebreide specialistische kennis en
jarenlange werkvloerervaring in de dienstverlening voor
financiële instellingen.
Advinsure levert flexibele personele en operationele
oplossingen aan bedrijven in de financiële wereld met
name op gebied van detachering. Advinsure werkt hierbij
in opdracht van verzekeraars, pensioenfondsen, banken,
detacheringbureaus, actuariële consultancy organisaties
en softwareleveranciers.
Onze activiteiten binnen pensioenen, leven, hypotheken,
schade, en zorg richten zich op:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

actuariaat (van rekenaar tot actuaris)
operations (van starter tot manager)
ICT (analyse, functioneel ontwerp, realisatie, audit,
test en beheer)
management
fiscaal/juridisch gerelateerde items
accountancy
marketing/productontwikkeling

De ideale oplossing
•
Als onafhankelijke en open netwerkorganisatie met
uitgebreide marktkennis heeft Advinsure een unieke
aanpak om personele en operationele ondersteuning
te bieden. Een groot aantal gerenommeerde
opdrachtgevers maakt al gebruik van onze aanpak.
(ING, Achmea/Interpolis , Aegon, ..)

Advinsure biedt oplossingen in de vorm van capaciteit,
advies en software voor zowel het operationele proces
(front- en backoffice), als het secundaire proces
(reporting), dit alles binnen één loket.
Advinsure maakt gebruik van een krachtig en uitgebreid
netwerk. Door het open karakter ervan zijn de
netwerkpartners herkenbaar voor de opdrachtgever.
Door te putten uit verschillende bronnen in combinatie
met onze dienstverlening ontstaat een uniek aanbod
onder 1-loket voor opdrachtgevers.
Onze eigen medewerkers en specialisten uit dit netwerk
vormen de bron voor de benodigde kennis, ervaring en

dit alles binnen één loket. Advinsure is een dynamisch
bedrijf doordat het samenwerkt met partners in een open
netwerk. Hierdoor is er altijd de juiste oplossing op de
juiste plaats. Maatwerk is een vanzelfsprekendheid, zoals
ook professionaliteit en gedrevenheid van de
medewerkers, kortom een juiste mix van kennis en
kracht.

creativiteit. Kennis op allerlei niveaus wordt snel en
adequaat geleverd voor de korte als ook voor de lange
termijn.

Visie op personele en operationele markt
De markt vraagt om partijen die gespecialiseerd zijn in de
financiële branche en verschillende disciplines op
meerdere niveaus kunnen aanbieden.
De "1-loket" gedachte van Advinsure is hierop
gebaseerd.
Opdrachtgevers willen werken met partijen waar ze een
langdurige samenwerking mee aangaan.

Zoekt u tijdelijke ondersteuning? Mail dan uw aanvraag
naar: search@advinsure.nl

Kortom: oplossingen van Advinsure vormen de
"ideale mix van kennis en kracht"

De ideale partner
Advinsure werkt met professionele personen en bedrijven
die gespecialiseerd zijn in de financiële dienstverlening.
Door te putten uit verschillende bronnen in combinatie
met onze dienstverlening ontstaat een uniek aanbod
onder 1-loket voor opdrachtgevers.
In verband met de groeiende vraag naar onze diensten
zijn wij continu op zoek naar personen en bedrijven, die
onze visie omtrent ons netwerk en onze aanpak delen.
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