
Expert Property- Gebouwschade -
Non Automotive Boar

Binnen deze afdeling zijn we op zoek naar een gemotiveerde collega. Herken jij jezelf in onderstaande
omschrijving, solliciteer dan snel.Locaties: - Antwerpen-Limburg / Vlaams Brabant

Verantwoordelijkheden

■ Na een interne opleidingsperiode
(duur afhankelijk van diploma en
voorkennis) breng je individueel
bezoeken bij schadelijders voor nazicht
van schadegevallen. De expertises
betreffen voornamelijk gebouwschades
veroorzaakt door brand, water/vocht,
ongevallen en andere risico’s.

■ Je zal daarbij zowel de oorzaak moeten
onderzoeken als de omvang van de
schade moeten ramen, de schade
toetsen aan de polisvoorwaarden,
de mogelijke tussenkomst van de
verzekeraar evalueren en de nodige
uitleg verschaffen aan de partijen ter
plaatse. Je bent de draaischijf tussen
alle betrokken partijen (opdrachtgevers,
verzekerden, tegenpartijen).

■ Indien noodzakelijk dient U tevens
een overeenkomst op te stellen
met de betrokken partijen om de
schadebedragen vast te leggen.

■ Je staat mee in voor de administratieve
afwikkeling van de dossiers zoals
het schriftelijk rapporteren aan en de
communicatie met de opdrachtgever.

Profiel:

■ Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde of
Architect, of gelijkwaardig door ervaring.

■ Verzekeringstechnische kennis in de praktijk

■ Bereid om opleiding te volgen binnen en buiten het
bedrijf.

■ Kennis NL: Perfect, FR: Goed, EN: Goed

■ Interesse voor innovatieve toepassingen is een plus:
video-expertise behoort tot onze tools.

■ Je bent communicatief sterk, sociaalvaardig in
contact met klanten en hebt ervaring op het vlak van
onderhandelen.

■ Autonoom werken en kordaat beslissingen nemen is
een must. ‘On the Road’ vertoeven schrikt je niet af.

■

■ Ervaring als expert.

Wij bieden: Een uitdagende functie met veel flexibiliteit en zelfstandigheid. Deze functie kan ingevuld worden in loondienst of op zelfstandige
basis.Bij de start voorzien we een praktijkgerichte opleiding op maat door ervaren experten in de sector. Een aantrekkelijk salarispakket op
basis van ervaring en competenties, inclusief bedrijfswagen met tankkaart.


