Wegens succes zijn wij ter uitbreiding van de afdeling schade op zoek naar een:

Ervaren Schadebehandelaar Brand/CAR M/V
(36-38 uur)
Functieomschrijving:

Sinds januari is Melior Verzekeringen gestart met een Brand en CAR-verzekering. Hierdoor zijn wij op
zoek naar een schadebehandelaar Brand en CAR die in staat is om zelfstandig de sectie Brand en CAR
verder uit te bouwen. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van Brand en CAR-schaden,
zoals het inventariseren, analyseren, toetsen en beoordelen. Je toetst gegevens met de polis en de
polisvoorwaarden en stelt de dekking vast. Je houdt hierbij rekening met de verschillende belangen
die spelen en verhaalt indien mogelijk uitgekeerde schade op de verantwoordelijke partij. Je schakelt
met verschillende partijen zoals de klant, experts, juristen en interne vraagbakens. Zo kun je de
hoogte van de schade vaststellen en kenmerkende ontwikkelingen in de markt signaleren.

Functie-eisen:
•
Je bent in het bezit van een HBO, bij voorkeur WO, werk- en denkniveau;
•
Je bent in het bezit van branche diploma’s Brand en CAR;
•
Je hebt bij voorkeur minimaal 8 jaar ervaring;
•
Je kunt een digitaal schadedossier opbouwen;
•
Je beheerst zowel de Nederlands als Engelse taal in woord en geschrift;
•
Je beschikt over een analytisch vermogen;
•
Je hebt een flexibele en klantgerichte instelling;
•
Je hebt inlevingsvermogen;
•
Je kunt zelfstandig werken;
•
Je ben gedreven en hebt initiatiefrijke persoonlijkheid;

Wat wij bieden:
•
Een juridisch uitdagende functie binnen een team van 13 schadebehandelaars;
•
Goede begeleiding en uitstekende ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
•
Mogelijkheid tot thuiswerken;
•
Een collectieve pensioenregeling;
•
Reiskostenvergoeding (woon/werk);
•
Een aantrekkelijk salaris. Afhankelijk van ervaring, salarisschaal tot max € 6.400,- bruto.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie en wenst u graag meer informatie te ontvangen, neem dan
contact op met b.wiskerke@meliorverzekeringen.nl. Of stuur uw CV en motivatie naar:

Melior Verzekeringen
T.a.v. Mw. S. van der Wal
Postbus 314, 7570 AH OLDENZAAL
E-mail: s.vanderwal@meliorverzekeringen.nl

