VACATURE PRODUCTIEBEHEERDER VERZEKERINGEN BOAR

Sinds enige tijd vervult de NV Willemot met het nieuwe model een pioniersrol in de
verzekeringswereld. “We facilitate your insurance business”, onze baseline, die voor
de volle 100% gedragen wordt door de interne medewerkers en de commerciële
medewerkers op het terrein, moet in 2018 vleugels krijgen! Kom jij ons team
versterken?
Voor haar goede werking gaat Willemot nv op zoek naar een productiebeheerder
BOAR. Als medewerker van de dienst productie BOAR zorgt u voor een correcte
verwerking (al dan niet online) van nieuwe zaken & wijzigingen en het behandelen van
correspondentie tussen onze medebemiddelaars en de verschillende maatschappijen.
Je streeft naar een duurzame relatie en zorgt mee voor een uitstekende service en
kwalitatieve dienstverlening. Je gaat de uitdaging aan om mee te werken aan de
toekomst van een bedrijf met 175 jaar verzekeringservaring en kwaliteit op de teller.
www.willemot.eu

Jouw profiel
Je hebt een bachelor diploma, bij voorkeur in Financiën & Verzekeringen, of
gelijkwaardig door een aantal jaren ervaring in de verzekeringssector als
PCP/VVD
Je beschikt over goede administratieve vaardigheden
Je werkt verzorgd, gestructureerd en planmatig
Kennis van AS/Web is een pluspunt
Je kan zelfstandig naar oplossingen zoeken
Kennis van de Franse taal is een pluspunt
Kennis van verschillende online tools van de verzekeringsmaatschappijen (AG
Online, Prolink, Phoenix,…) is een pluspunt
Je bent een enthousiaste, stressbestendige en flexibele teamplayer

[Geef tekst op]

Jouw jobinhoud
Je screent de nieuwe zaken en bijvoegsels en verwerkt deze in de specifieke online
toepassingen
Je verwerkt en behandelt de briefwisseling tussen onze medebemiddelaars en de
verschillende verzekeringsmaatschappijen

Ons aanbod

Een boeiende, voltijdse functie in een stabiele doch jonge en dynamische
werkomgeving
Glijdende uurregeling
Onmiddellijke indiensttreding
Verloning overeenkomstig uw functie en bekwaamheden
Een mooi pakket van extra legale voordelen

Sollicitatieprocedure

Voelt u zich aangesproken door deze vacature, aarzel niet en solliciteer onmiddellijk per mail
met bijgevoegd cv aan de HR Manager van de NV Willemot, Sofie Van Bockstaele, op
sollicitatie@willemot.be.
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