Schadebeheerder binnen grote verzekeringsmaatshappij in Gent

jobomschrijving:
We zijn op zoek naar een schadebeheerder/ P&C Claims Professional die ons team zal versterken in
Gent.

Je job in detail:
- Je behandelt schadedossiers op een correcte en nauwkeurige manier, zodat het schadegeval op de
best mogelijke manier geregeld wordt voor onze verzekerde en altijd met respect voor de rechten
van het slachtoffer. Je streeft ook steeds naar een snelle behandeling van het dossier.
- Bij het openen van het dossier verzamel en analyseer je de feitelijke en juridische elementen,
zodat je de schade juist kunt beoordelen, en de dekking en aansprakelijkheid correct inschat.
- Je garandeert een correcte toepassing van de regels die binnen het bedrijf gelden en controleert
daarom nauwkeurig de procedures en de conformiteit van alle gegevens.
- Je voert de nodige boekhoudkundige zaken en betalingen in. Zo garandeer je een optimale
financiële opvolging.
- Je staat klaar voor je klanten, tussenpersonen en leveranciers (zoals advocaten, experts en
medecollega's): Je doet er alles aan om de klanten vlot en professioneel verder te helpen of op de
hoogte te houden. Tussenpersonen en leveranciers help je ook bij het gebruik van onze tools.
- Je volgt de Belgische en internationale wetgeving en rechtspraak op, zodat schadedossiers altijd
op een correcte manier afgehandeld worden.
- Je deelt zoveel mogelijk alle operationele expertise en kennis. Daarvoor neem je deel aan
vergaderingen, neem je contact op met interne en externe gesprekspartners en ondersteun je
collega's.
jouw profiel:
- Idealiter heb je een bachelor uit een economische richting (bank-verzekeringswezen, rechten,
accountancy) of heb je (in de plaats van een economisch diploma) eerste werkervaringen achter de
rug in de sector.
- Je bent communicatief sterk met de nodige dosis empathie en onderhoudt graag contacten met
klanten.
- Je vindt het aangenaam om samen met de collega's aan de slag te gaan, en jongleert graag met
verschillende lopende dossiers.
- Je hebt een sterk organisatietalent waardoor je vlot kan multitasken.
- Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed.

- We begeleiden je intensief zodat je optimaal kan doorgroeien in onze organisatie.
- We geloven in the New World of Work. Zodra je jezelf bewezen hebt, krijg je de mogelijkheid om
gedeeltelijk thuis te werken en de vrijheid om je eigen uurrooster in te vullen. Omdat niemand hier
een vast bureau heeft, werk je ook steeds tussen andere collega's.
- We geven je graag alle ruimte om te groeien en aan je carrière te timmeren. Al onze vacatures
worden daarom ook eerst intern gepubliceerd.
- We vullen je loon aan met mooie voordelen in een cafetariamodel. Je stelt dus zelf je pakket
samen uit een waaier aan mogelijkheden: mobiliteitsvoordelen, kortingen op onze eigen bank- en
verzekeringsproducten, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, ...
- Je geniet van een groepsverzekering, invaliditeitsverzekering en een hospitalisatie en
ongevallendekking.
- We voeren een actief welzijnszorg-beleid dat jou toestaat je gezondheid op peil te houden.
- En uiteraard mag je samenwerken met heel veel leuke collega's in een fijne sfeer.
meer informatie over deze job:
Finance Oost&West Vlaanderen

Kortrijksesteenweg 1127-1129
9051 Sint-Denijs-Westrem
contactpersoon: Valérie Audoore & Peggy Vancoillie
09 235 72 32

