Vacature

Schadebehandelaar
Ben jij de allrounder op schadegebied waarnaar wij op zoek zijn? Ter versterking van ons team van
schadebehandelaren zoeken wij een fulltime medewerker die van aanpakken weet.
Schadebehandeling 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 naar 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 schadebehandeling.

Wat verwachten wij van je?
•
•
•
•
•
•

Je helpt onze relaties als ze met schade te maken krijgen. Dit kunnen alle mogelijke claims zijn
(volmacht/provinciaal/beurs) van zowel particuliere als bedrijfsmatige verzekerden.
Als aanspreekpunt beoordeel je waar de klant recht op heeft en voert waar nodig de discussie met
verzekeraars, experts en/of derden.
Bij voorkeur beschik je over een aantal jaren werkervaring als schadebehandelaar en vind je het
leuk om een schademelding van het begin tot het eind goed te begeleiden.
Je bent accuraat, een teamspeler en beschikt bovendien over een goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.
Je bent ervaren met klantcontact en beschik je over uitstekende telefoon-skills.
Je bent snel in het eigen maken van kennis en vaardigheden, analytisch en handig met (nieuwe)
systemen.

Daarnaast verwachten wij
•
•

Diploma WFT Schade particulier/zakelijk of studerend hiervoor.
Kennis van E-abs.

Wat kunnen wij jou bieden?
•
•
•
•

Een uitdagende baan met veel zelfstandigheid.
Goede opleidingsmogelijkheden met studiekostenvergoeding.
Informele werkcultuur in een prettige werkomgeving.
Een marktconform salaris, 8% vakantiegeld, premievrij pensioen én een 13e maand.

Over de organisatie, over EvR
EvR levert dienstverlening aan particulieren en de (groot) zakelijke markt op het gebied van
verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Met ruim 85 jaar ervaring en zo’n 90 medewerkers zetten
wij ons graag in voor de financiële zekerheid van onze klanten. Bij EvR snappen we dit als geen ander.
Om ervoor te zorgen dat onze klanten met een gerust hart kunnen blijven doen wat ze doen, bewaken
wij graag de risico’s.

Geïnteresseerd?
Wil je meer weten over deze functie en de mogelijkheden neem dan contact op met Marcel Henkes
(Hoofd Afdeling Schade) via 070-3 105 298. Voor interesse zien wij je CV en je motivatie graag tegemoet
per mail: mhenkes@evr.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

