Vacature
Operations - Project delivery
Markel is een van oorsprong Amerikaanse niche verzekeraar. Wij zijn nummer 311 op de Fortune 500 lijst van grootste Amerikaanse bedrijven. Markel opereert wereldwijd als verzekeraar en herverzekeraar, levert gespecialiseerd
advies en heeft een investeringstak.
Het Nederlandse kantoor is gevestigd op een prachtige locatie aan het water in Rotterdam bestaande uit een dynamisch en groeiend team van meer dan 50 medewerkers.
Markel streeft na om de beste producten en service te bieden en daarmee marktleider te worden.
Voor meer informatie over Markel en de werkcultuur kan je kijken op:
https://www.markel.com/insurance/careers-at-markel
Functie
Markel heeft ambitieuze groeiplannen en om die in goede banen te leiden zal steeds meer focus komen op project
gestuurd en cross-functioneel werken. Deze rol ziet erop toe om actief nieuwe initiatieven binnen gestelde kaders
op te leveren in een internationale omgeving. De projecten zullen veelal liggen binnen het domein operations (IT en
processen) maar ook puur binnen de verzekeringstechniek (underwriting).
Een greep uit de projecten/werkzaamheden waar je mee te maken zal krijgen:
• Opleveren van nieuwe verzekeringsproducten en initiatieven.
• Opbouw van ons Franse kantoor ondersteunen.
• Uitbouwen van ons Front end platform Markel Online.
• Analyseren van bedrijfsprocessen en het optimaliseren hiervan met behulp van RPA’s, AI en andere slimme tools.
• Ondersteuning bij vertaalslagen van processen binnen verschillende landen.
Heb je kennis van of ervaring met twee of meer van onderstaande onderdelen, solliciteer dan direct:
• Algemene kennis van en ervaring met applicaties en applicatieketens, beheerprocedures en infrastructuren.
• Kennis op het gebied van procesmanagement en/of verzekeringstechniek.
• Werkervaring binnen de verzekeringsbranche.
• Ervaring met projectmanagement, sprintplanningen Agile/Scrum methodiek.
• Professionele kennis van Engels is een must, Frans, Duits of Spaans is een pré.
Wat heeft Markel jou te bieden?
• Goed salaris, waaronder 13de maand;
• Een enthousiast team;
• 33 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
• Informele bedrijfscultuur;
• Goede pensioenregeling;
• Gratis gezonde lunch;
• Reiskostenvergoeding conform wettelijke regeling.
Geïnteresseerd? Stuur dan je CV en (korte) motivatiebrief naar sjanil.bansraj@markel.com.
Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot de functie kan je contact opnemen met Sjanil Bansraj op telefoonnummer 010-798 1017 of 06-23516256.
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