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Bongers & Lemmers Assuradeuren b.v. is een middelgroot verzekeringsbedrijf met volmachten van een
aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid
gekregen om op het gebied van acceptatie, administratie en schadebehandeling namens deze
verzekeraars op te treden. Hierdoor zijn wij in staat onze relaties snel, daadkrachtig en professioneel
van dienst te zijn.
De afgelopen jaren is het aantal relaties van ons bedrijf sterk toegenomen. Om onze cliënten optimaal te
kunnen blijven bedienen, zoeken wij ter versterking van ons team een:

SCHADEBEHANDELAAR
DENK JIJ IN OPLOSSINGEN?
VIND JE PROFESSIONALITEIT, KLANTGERICHTHEID EN COLLEGIALITEIT BELANGRIJK?
DAN IS DIT DE BAAN DIE BIJ JE PAST!
DIT GA JE DOEN
Je bent als schadebehandelaar het eerste aanspreekpunt voor zowel particulieren als zakelijke
schademeldingen. Je neemt de schademelding in behandeling, beantwoordt vragen, controleert
de polisvoorwaarden, beoordeelt of de schade gedekt is en coördineert het gehele schade
behandelingsproces. Uiteraard is goed contact met de klant, schade-expert, maatschappij en je collega’s
hierin belangrijk.

JIJ
•
•
•
•
•
•

bent enthousiast, klant- en oplossingsgericht
bent stressbestendig, gestructureerd en behoudt het overzicht
bent analytisch en hebt voldoende overtuigingskracht
bent in het bezit van je WFT Basis, WFT Schade Particulier en
WFT Schade Zakelijk
hebt minimaal MBO werk en denkniveau
bent sterk in de Nederlandse taal

WIJ
•
•
•
•
•
•

bieden je een uitdagende baan
hebben blijvende aandacht voor jouw ontwikkeling en inzetbaarheid
gaan uit van jouw kwaliteiten
stellen uitdagende doelen
bieden je een passend salaris
bieden je goede secundaire arbeidsvoorwaarden

SCHADE
BEHAN DEL
A AR
IETS VOOR
JOU?

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU?
Stuur dan je schriftelijke brief en CV per e-mail naar Pieter Peters: vacature@blv.nl.
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Pieter Peters: 06-553 576 48.
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