SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior Schadebeheerder
Bedrijfsnaam: Fidea
Uiterste sollicitatiedatum: 1/7/2017
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X

Verzekeringen
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Fidea zoekt: Junior schadebeheerder
1

WIE IS FIDEA?
We zijn een groeiende verzekeringsmaatschappij. Onze verzekeringspolissen brengen we aan de man via
verzekeringsmakelaars en het distributienetwerk van Crelan en Delta Lloyd Bank. Onze aandacht gaat
vooral naar de particuliere cliënten, als naar de zelfstandige ondernemers, vrije beroepers en de KMO’s
in België. In onze vestigingen in Antwerpen en Braine-l’Alleud werken er momenteel zo’n 370
medewerkers.
Voor de hoofdzetel in Antwerpen is Fidea op zoek naar junior schadebeheerder.
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FUNCTIEOMSCHRIJVING?
• Je handelt schadedossiers af van begin tot einde in de aan jou toegewezen tak.
• Je ontleedt en verwerkt de schadeaangiften.
• Je onderneemt de nodige acties om de schade te begroten en de aansprakelijkheid te bepalen.
• Je zorgt voor een correcte vergoeding van onze cliënt of de tegenpartij .
• Je onderhoudt dagelijks contacten met bemiddelaars, verzekerden, experten, collega's van binnenen buitendiensten, advocaten, andere verzekeraars en alle andere partijen die in een ongeval
betrokken kunnen zijn.
• Je zorgt er samen met jouw collega's voor dat onze klanten - en dat zijn in de eerste plaats de
makelaars - een goede dienstverlening krijgen.
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WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt minstens een bachelor diploma.
• Je bent bereid om permanent bij te leren en staat open voor vernieuwing.
• Je bent communicatief: je kan - in woord en schrift - op een duidelijke manier verwoorden en
anderen overtuigen.
• Je kan je inleven in de verwachtingen van makelaars en verzekerden.
• Je houdt ervan om zelfstandig te werken. Dat betekent ook dat je vlot beslissingen kunt nemen.
• Je bent stressbestendig.
• Je werkt nauwkeurig.
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• Je bent oplossingsgericht.
• Je bent een echte teamspeler: Als het nodig is, schuif je het eigen werk opzij en pas je je aan om de
dienstverlening van het team aan onze klanten te blijven verzekeren.
• Je spreekt Nederlands en kan je vlot uitdrukken in het Frans.
4

WAT BIEDEN WE?
• Een contract van onbepaalde duur.
• Een boeiende en gevarieerde functie met uitdagingen.
• Een functie op mensenmaat bij een werkgever, die een familiale sfeer en een professionele aanpak
nastreeft.
• Een evenwichtige balans tussen werk en privé met bijvoorbeeld glijdende uren.
• Een job in de hoofdzetel in het centrum van Antwerpen, die vlot bereikbaar is met het openbaar
vervoer.
• Een ambitieus en professioneel verzekeringsbedrijf in volle groei en ontwikkeling, met een compleet
gamma

aan

verzekeringsproducten

voor

zowel

particuliere

cliënten,

zelfstandigen

als

ondernemingen.
• Je kunt rekenen op een pak aantrekkelijke loonvoorwaarden, aangevuld met een reeks van
extralegale voordelen (o.m. glijdende werktijden, maaltijdcheques, bijkomende vakantiedagen,
aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, aanvullende kinderbijslag,…).
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PLAATS VAN TEWERKSTELLING
B-2018 Antwerpen, Van Eycklei 14
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MEER INFORMATIE & HOE SOLLICITEREN
Indien u interesse heeft in deze functie, gelieve uw cv en motivatiebrief te sturen naar jobs@fidea.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden kan u terecht bij HR op
03 203 82 87.
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