Vacature
(Senior) Acceptant Bedrijfsaansprakelijkheid
Markel is een niche verzekeraar op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen en gevestigd op een prachtige
locatie in Rotterdam. Binnen Markel zijn wij momenteel op zoek naar een (Senior) Acceptant Bedrijfsaansprakelijkheid (32-40 uur). In deze rol ben je verantwoordelijk voor het opbouwen/onderhouden van een netwerk in
de markt en het beheren en uitbouwen van de verzekeringsportefeuille waarbij de risico’s zowel beursmatig als
provinciaal worden getekend, hierbij rekening houdend met de productportfolio, de positionering van Markel en
de Markel style.
Functie-eisen
Markel is op zoek naar iemand met HBO-academisch werk/ en denkniveau met daarnaast minimaal drie jaar
relevante werkervaring. Iemand die beschikt over goede communicatieve vaardigheden (duidelijk, specifiek en
invoelingsvermogen), doelgericht is en initiatieven durft te nemen. Een teamspeler waar mensen graag mee
samenwerken.
Kerntaken
• Het opbouwen en onderhouden van een netwerk in de markt;
• Het zelfstandig maken van risicobeoordelingen (financieel, juridisch en/of technisch);
• Het binnen de richtlijnen offreren/afwijzen en accepteren van aangeboden risico’s;
• Het bedenken van maatwerk-oplossingen voor complexe risico’s;
• Het uitvoeren, borgen en up-to-date houden van het acceptatiebeleid;
• Het onderhouden en uitbouwen van commerciële en operationele contacten met tussenpersonen, interne en
externe partijen;
• Het onderhouden van (een deel van de) portefeuille;
• Het opbouwen van een persoonlijke vaktechnische specialisatie (naast generalistische kennis);
• Het volgen van- en anticiperen op de marktontwikkelingen.
Wat heeft Markel jou te bieden?
• Goed salaris, waaronder 13de maand en bonusregeling;
• Goede opleidingsmogelijkheden;
• Een enthousiast team;
• Telefoon van de zaak;
• Flexibele werktijden;
• Thuiswerk mogelijkheden;
• 33 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
• Informele bedrijfscultuur;
• Goede pensioenregeling;
• Gratis gezonde lunch;
• Reiskostenvergoeding conform wettelijke regeling.
Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!
Stuur nu je cv naar gerben.vandijk@markel.com of neem contact op met Gerben van Dijk op telefoonnummer
010-7981033 of 06-13219672.
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