
Calculator Desk Expert
Non Automotive Expertise

Binnen deze afdeling zijn we op zoek naar een gemotiveerde collega. Herken jij jezelf in onderstaande
omschrijving, solliciteer dan snel. Voor de Site Gent, Antwerpen of Sint Stevens Woluwe

Verantwoordelijkheden

■ Je bekijkt als eerste de inkomende
schadeclaims van verzekeraars.
Door middel van een klantvriendelijk
telefonisch contactmoment met de
eindklant, kijk je hoe je hem efficiënt kan
verder helpen.

■ Zowel het onderzoeken van de oorzaak
als de omvang van de schade ramen, de
schade toetsen aan de polisvoorwaarden,
de mogelijke tussenkomst van de
verzekeraar evalueren en de nodige
uitleg verschaffen aan de partijen ter
plaatse, lopen van een leien dakje onder
jouw waakzaam oog.

■ Jij kan als geen ander indien
noodzakelijk een overeenkomst opstellen
met de betrokken partijen om de
schadebedragen vast te leggen.

■ Je werkt in een teamverband op kantoor
samen met administratieve claim
handlers die de verdere administratieve
afhandeling en opvolging van de
dossiers voor hun rekening nemen.

■ Als draaischijf tussen alle betrokken
partijen (opdrachtgevers, verzekerden,
tegenpartijen) zorg jij voor de juiste
swung in je dossiers.

Profiel:

■ Heb je een diploma Burgerlijk of Industrieel Ingenieur
Bouwkunde, Architect of ervaring als calculator? Dan
heb je bij ons een streepje voor.

■ Technische expert ervaring met de cijfermatige en
verzekeringstechnische aspecten van de bouwkunde
achter de rug? Top!

■ Stimuleren het volgen van opleiding binnen en buiten
het bedrijf je in je job?

■ Heb je interesse voor innovatieve toepassingen?
Ontdek dan zeker de video-expertise tussen onze tools.

■ Leg je vlot jouw communicatief talent, sociaalvaardige
aanleg in contact met klanten en onderhandelingsskills
als troeven op tafel?

■ Zitten autonoom werken en kordaat beslissingen nemen
in je DNA?

■ Kan je je vlot uitdrukken in het Nederlands, zowel
schriftelijk als gesproken? Heb je ook een goede kennis
Frans en Engels?

Proef van onze unieke werkomgeving in een pittig, fris team gecombineerd met de zekerheid van een internationale speler.Het belonen en
waarderen van talent zit in onze bedrijfscultuur.Een aantrekkelijk salaris op basis van je ervaring en competenties is nog maar de start.Daar
bovenop stimuleren we jouw groei met gerichte opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.


