Biesbosch Assuradeuren B.V. is een volmachtbedrijf met volmachten van: Amlin, Arag, Asr, Bovemij, DAS,
de Goudse, Fatum, Maas Lloyd, HDI, Nationale Nederlanden en UVM en werkt als serviceprovider voor verschillende assurantietussenpersonen (www.biesboschassuradeuren.nl). Als gevolmachtigd agent hebben wij
de bevoegdheid om namens deze maatschappijen rechtstreeks op te treden.
Door de groei van ons volmachtbedrijf zijn wij op zoek naar een:

schadebehandelaar
Inkomens(verzuim)verzekeringen
Fulltime / parttime
Wat ga je doen als schadebehandelaar inkomens(verzuim)verzekeringen?

Als schadebehandelaar werk je alle claims op het gebied van inkomen/verzuim zelfstandig af.
Je hebt de regie in het totale behandelingsproces met als belangrijkste resultaten: correcte en tijdige
uitbetaling van de schades aan werkgevers en beperking van de totale schadelast . Je behandelt en bewaakt
jouw eigen dossiers, verleent een persoonlijke en goede service en houdt contact (zowel schriftelijk als
mondeling) met alle betrokken partijen zoals arbodiensten, verzekerden en assurantietussenpersonen.
Eventuele stagneringen in het proces signaleer je tijdig en los je pro-actief op, zodat een goede voortgang
wordt gewaarborgd. De functie wordt uitgevoerd op ons kantoor aan de Van Randwijklaan te Werkendam.

Wie ben jij?

Je bent in het bezit van minimaal een MBO niveau 4 diploma of een HBO diploma, Wft Basis en Wft
Inkomen (andere Wft’s zijn een pre). Je hebt goede kennis van het sociale stelsel/verzuim en je weet dit ook
toe te passen in de praktijk en over te brengen op anderen. Je bent altijd klantgericht en je werkt graag zelfstandig. Ook heb je kennis en ervaring met assurantie-automatiseringspakketten (zoals ANVA).

Wat bieden wij jou?

• Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid in een groeiende en resultaatgerichte organisatie
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (salaris en voorwaarden in goed overleg)
• Prettige werksfeer
• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën

Ben je enthousiast geworden?

We ontvangen graag jouw cv en krachtige motivatie per e-mail: sollicitatie@vanderstraaten.nl.
Voor vragen over deze functie kun je per e-mail contact met ons opnemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

www.biesboschassuradeuren.nl
Van Randwijklaan 49 | 4251 VT | Werkendam
T. 0183-507180 | E. info@biesboschassuradeuren.nl

