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Dossierbeheerder (m/v) bij KVDS.be BVBA
KVDS.be is een dynamisch en groeiend expertisekantoor dat, in opdracht van verzekeringsmaatschappijen
en -makelaars, gespecialiseerd is in het beheren van diverse schadedossiers.
In het kader van de verdere groei van het kantoor, zijn wij op zoek naar een dynamische en gemotiveerde
dossierbeheerder.
Ben je op zoek naar een boeiende en afwisselende job, waarin je elke dag verschillende schadedossiers
behandelt in een internationale context? Heb je een bachelor in Verzekeringen, Rechten of Logistiek?
Beschik je over een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels?

Dan hebben wij de job die jij zoekt!
Binnen ons team krijg je een gevarieerd takenpakket, waaronder :
•
•
•
•
•
•

Het beheren van schadedossiers in transport, logistiek en burgerlijke aansprakelijkheid;
Het onderhandelen met verzekerden, tegenpartijen, derden;
Het aanvaarden en analyseren van expertiseopdrachten;
het organiseren en plannen van (tegensprekelijke) expertises in binnen- en buitenland;
Het opvolgen van de dossiers, samen het team van experten, tot finale rapportering;
Het aansturen van correspondent-experten in het buitenland.

Je vaardigheden :
•
•
•
•
•
•

Een bachelor binnen rechtspraktijk, verzekeringen of logistiek (of gelijkwaardig door
ervaring);
Een goed analytisch vermogen en een assertieve ingesteldheid;
Sterke administratieve vaardigheden;
Veel teamspirit en enthousiasme;
Een grondige kennis MS Office;
Een gedegen talenkennis (N/F/E).

Wat wij kunnen bieden :
•
•
•
•
•

Een boeiende, gevarieerde job binnen een groeiend en gezond bedrijf;
Een dynamische werksfeer met ruimte voor autonomie, initiatief en groeikansen;
Een degelijke opleiding en tal van bijscholingsmogelijkheden;
Een open bedrijfscultuur met hands-on mentaliteit, korte communicatielijnen en
doorgroeimogelijkheden;
Een aantrekkelijk verloningspakket inclusief extralegale voordelen.

Stuur uw kandidatuur, met motiveringsbrief en volledig CV aan info@kvds.be
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