Vacature
Claims Handler Financial Lines (40 uur)
Markel Nederland is een niche verzekeraar op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen en is op zoek naar een
Senior Claims Handler Financial Lines. Als Claims Handler behandel je aansprakelijkstellingen gericht tegen verzekerden zoals advocaten, makelaars, bemiddelaars in verzekeringen, accountants en bestuurders. Je beoordeelt of de
verzekerde aansprakelijk is voor de gevorderde schade, zet daarbij de strategie uit en stelt de schadereserve vast. Dit
alles conform de Markel schadebehandelingsrichtlijnen die erop gericht zijn de klant de best mogelijke klantervaring
te bieden. Gedurende dit proces heb je frequent contact met advocaten, gemachtigden en experts; een wereld waarin
jij de weg weet en je thuis voelt. Je wordt onderdeel van een professioneel en gezellig team juristen dat opereert
vanuit een prachtige locatie in Rotterdam met uitzicht over de Maas en de Erasmusbrug. Hybride werken behoort tot
de mogelijkheden.
Waar dient de Senior Claims Handler aan te voldoen:
•
Afgeronde opleiding Nederlands recht;
•
Minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van aansprakelijkheid;
•
Stressbestendig;
•
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
•
Analytisch vermogen;
•
Goede teamspeler, maar ook in staat zelfstandig te werken;
•
Pragmatische, commerciële en dienstverlenende instelling.
Wat heeft Markel jou te bieden?
•
Concurrerend salaris, waaronder 13de maand en bonusregeling;
•
Ruime opleidingsmogelijkheden;
•
Een enthousiast team;
•
Telefoon van de zaak;
•
Flexibele werktijden;
•
33 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
•
Informele bedrijfscultuur;
•
Goede pensioenregeling;
•
Gratis gezonde lunch;
•
Reiskostenvergoeding.
Voldoe jij aan bovenstaande functie-eisen en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Stuur dan je CV en (korte)
motivatiebrief aan Robert Dijkhuizen, Claims Manager Nederland. Wil je eerst meer weten over de functie en onze
organisatie? Neem dan telefonisch contact met hem op: 010-798 1023. Hij staat jou graag te woord.
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