Wie zijn wij?
Als onafhankelijke intermediair en specialist op het gebied van financieel advies bedient De
Hakenberg al meer dan 40 jaar haar particuliere en zakelijke klanten. De Hakenberg adviseert en
bemiddelt in schade- en levensverzekeringen, hypothecaire en consumptieve financieringen en
collectiviteiten.

Wij zijn op zoek naar een

Schadebehandelaar m/v
(Parttime / 24 uur)
Ben jij een Schadebehandelaar met ervaring in zowel het particuliere als zakelijke segment? Dan is
deze vacature voor jou bedoeld!
Wat ga je doen?
- Je neemt de claim in behandeling waarbij je zorgvuldig alle stappen doorloopt
- Je wikkelt zelfstandig het hele traject van schades af
- Je beoordeelt aan de hand van de polisvoorwaarden of er wel of geen dekking is
- Je onderhoudt goed en intensief contact met klanten, collega’s, verzekeringsmaatschappijen en
waar nodig andere partijen
- Je brengt partijen telkens nauwgezet op de hoogte van iedere stap in het proces.
Waarom zou je graag bij ons willen werken?
Je voelt je thuis in een organisatie met korte lijnen. We zijn geen standaard assurantiekantoor en
bieden een breed aanbod op het gebied van verzekeringen en financieringen. Je vindt het niet erg
om in diepe te worden gegooid en weet je hierin samen met je collega’s goed staande te houden. Je
kunt omgaan met veel vrijheid om je functie naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren met
ruimte voor zelfsturing en zelfontwikkeling. Daarbij neem je je eigen verantwoordelijk en hou je
rekening met je omgeving. En dat alles met steeds de klant als middelpunt, want je weet dat je het
daarvoor doet.
Wat bieden wij?
- Een leuk team om in te werken
- Een uitdagende functie binnen groeiende en
flexibele organisatie
- Een contract voor 7 maanden met de
intentie deze om te zetten in een contract
voor onbepaalde tijd
- Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
- Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Wat vragen wij?
- Diploma MBO / HBO
- Vakdiploma’s Wft-basis,
Wft-schade particulier, Wft-schade zakelijk
- Kennis van en werkervaring met het
behandelen van schades bij een
intermediair
- Je beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden
- Kennis van ANVA is een pré.

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan op deze vacature! Stuur jouw motivatie en CV naar:
De Hakenberg Assurantiën, t.a.v. Sandra van der Wal - s.vanderwal@hakenberg.nl

