
Schadebeheerder Internationaal
Claims Services Sint Stevens Woluwe - Gent

Binnen deze afdeling zijn we op zoek naar een gemotiveerde collega. Herken jij jezelf in onderstaande
omschrijving, solliciteer dan snel.

Verantwoordelijkheden:

■ Om ons internationaal team te
versterken zijn we op zoek naar een
schadebeheerder

■ Als schadebeheerder zal je
verantwoordelijk zijn voor het afhandelen
en beheren van schadedossiers alsook
ben je verantwoordelijk voor het
verdedigen van de belangen van onze
opdrachtgever of zijn verzekerde

■ Je zal tewerkgesteld worden als
schadebeheerder voor ongevallen
in België voor rekening van een
buitenlandse mandante en met een
Belgisch slachtoffer

■ Je staat in voor het bepalen van de
dekking en aansprakelijkheden, het
begroten van de schade, de uitbetaling
van de schade,...

■ Je zorgt voor oplossingen waarbij de
klant centraal staat om tot een positief
resultaat te komen

■ Zowel externe als interne contacten; oa.
opdrachtgevers, verzekerden, kantoren,
experten en advocaten, benader je
op de meest klantvriendelijke manier
waarbij je toch de intern gemaakte
afspraken alsook de afspraken met de
opdrachtgever respecteert

Profiel:

■ Je hebt bij voorkeur een Bachelor rechtspraktijk/
verzekeringen of je bent gelijkgesteld door ervaring
binnen schadebeheer

■ Je bent stressbestendig en communicatievaardig, zowel
schriftelijk als aan de telefoon

■ Je werkt op een proactieve manier in het regelen van
schades en denkt oplossingsgericht

■ Je hebt een kritische en analytische geest en bent
efficiënt en kan prioriteiten stellen

■ Je bent in benadering klantgericht

■ Teamspirit draag je hoog in het vaandel

■ Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het
Frans, zowel schriftelijk als gesproken. Bovendien heb
je ook een basiskennis van het Engels

Wij bieden: Je komt terecht in een dynamisch en jong team binnen een internationale spelerErkenning van jouw waarden en talentenEen
aantrekkelijk salaris op basis van je ervaring en competenties Breed opleidingsaanbod en diverse ontwikkelingsmogelijkheden


