
 

 

 

 

 

 

 

Vacature 

Schadebehandelaar 
 

Ben jij de allrounder op schadegebied waarnaar wij op zoek zijn? Ter versterking van ons team 

zoeken wij een fulltime medewerker die van aanpakken weet. Het werk van een schadebehandelaar 

kenmerkt zich door een A tot Z behandeling van uiteenlopende vraagstukken, welke zorgvuldig 

opgepakt en begeleid moeten worden. Voor ons kantoor in het centrum van Den Haag zoeken wij een 

collega met het vermogen te kunnen luisteren naar de wensen en gedachten van onze klanten, om 

deze vervolgens te vertalen naar een efficiënte en adequate behandeling van de schade. 

 

Wat verwachten wij van je? 

• Als schadebehandelaar ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van binnenkomende 

schademeldingen.  

• Je helpt onze relaties als ze met schade te maken krijgen. Dit kunnen alle mogelijke claims zijn 

(volmacht/provinciaal) van zowel particuliere als bedrijfsmatige verzekerden. 

• Als aanspreekpunt beoordeel je waar de klant recht op heeft en voer je waar nodig de discussie 

met verzekeraars, experts en/of derden. 

• Je beschikt bij voorkeur over een aantal jaren werkervaring als schadebehandelaar en je vind het 

leuk om een schademelding van begin tot eind goed te begeleiden. De nadruk ligt op de 

behandeling van autoschades. Vind je het leuk om ook andere schades te behandelen (zoals 

brand-, verzuim- of aansprakelijkheidsschades), dan is die mogelijkheid zeker aanwezig. 

• Je bent accuraat, een teamspeler en beschikt bovendien over een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift. 

• Je hebt ervaring met klantcontact en beschikt over uitstekende telefoon-skills. 

• Je bent snel in het je eigen maken van kennis en vaardigheden. Je bent analytisch sterk en handig 

met (nieuwe) systemen.  

• Diploma WFT Schade particulier/zakelijk of studerend hiervoor. 

 

Over EVR 
EVR is een familiebedrijf, dat vóel je als je binnenstapt. Ambitieus, met korte lijntjes en een hoge mate 

van collegialiteit. Een goede en informele werksfeer vinden wij heel belangrijk. EVR levert 

dienstverlening aan particulieren en de zakelijke markt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en 

hypotheken. Met bijna 90 jaar ervaring en zo’n 100 medewerkers zetten wij ons graag in voor de 

financiële zekerheid van onze klanten. Op dit moment hebben 9 verzekeraars ons een volmacht 

gegeven.  



 

 

 

 

 

 

 
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan met veel zelfstandigheid.  

• Je krijgt een goed salaris, volledig passend bij je kwaliteiten en werkervaring. 

• Je krijgt daarnaast een 13e maand, 8% vakantiegeld en een reiskostenvergoeding. 

• Je profiteert van een premievrije pensioenregeling, WGA-hiaat verzekering en 

nabestaandenverzekering. 

• Goede opleidingsmogelijkheden met studiekostenvergoeding.  

• Informele werkcultuur in een prettige werkomgeving.  

• Je krijgt 25 tot 31 vakantiedagen, afhankelijk van je leeftijd, conform onze standaardregeling. 

• Je hebt na een inwerkperiode de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.  

• Je hebt de mogelijkheid om tweewekelijks gebruik te maken van onze vaste therapeut door 

middel van StoelShiatsu op kantoor.  

• Je profiteert van interessante personeelsvoordelen zoals korting op je verzekeringen en op 

hypotheekadvies. 

• Je kunt aansluiten bij onze gezellige personeelsvereniging welke verschillende activiteiten per 

jaar organiseert en uiteraard de gezellige maandelijkse vrijmibo in het centrum van Den Haag. 

 

Pak jij deze kans? 

Wil je meer weten over deze functie en de mogelijkheden neem dan contact op met Marcel Henkes of 

Danny van der Kooij via 070-3 105 105. Voor interesse zien wij je cv en je motivatie graag tegemoet per 

e-mail op mhenkes@evr.nl. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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