Vacature

Schadebeheerder
rechtsbijstand
Partners Verzekeringen is in volle evolutie. Als deel van de Franse groep Crédit Mutuel, die actief is in meer
dan 10 landen en meer dan 60.000 medewerkers telt, commercialiseert Partners haar producten via een
eigen netwerk van 20 agentschappen en via zustermaatschappij Beobank. Om van Partners een succesvolle
speler op de Belgische verzekeringsmarkt te maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers die
mee willen bouwen aan het Partners van morgen. Voor onze hoofdzetel zoeken wij een tweetalige:

Schadebeheerder rechtsbijstand NL/FR







Je staat onze klanten bij indien ze juridische ondersteuning nodig hebben bij een schadegeval auto, brand of
familiale verzekering.
Je identificeert de betrokken partijen en bepaalt de aansprakelijkheden.
Je onderhandelt met de tegenpartij om de materiële en/of lichamelijke schade in der minne te regelen.
Je zorgt voor proactieve telefonische en schriftelijke communicatie met alle betrokken partijen (verzekerde,
makelaar, agenten, verzekeraars…)
Je zorgt in geval van gerechtelijke procedure voor de aanstelling en kritische opvolging van een advocaat die
de belangen van onze klant verdedigt.
Je bent verantwoordelijk voor het autonome beheer van de dossiers van A tot Z.

Heb je een bachelordiploma (rechtspraktijk of verzekeringen) of een masterdiploma (rechten, criminologie) of
gelijkwaardige ervaring in schadebeheer (ervaring binnen rechtsbijstand en/of schadebeheer letselschade is een
troef)? Ben je proactief, klantgericht en leergierig? Heb je een analytische geest en ben je in staat de belangrijkste
elementen uit complexe dossiers eenvoudig samen te vatten en uit te leggen? Heb je een zeer goede kennis van
het Nederlands en een goede kennis van het Frans? Ben je empathisch en kan je goed onderhandelen?

Kom dan mee bouwen aan het Partners Verzekeringen van morgen!
Partners Verzekeringen is een bedrijf in volle evolutie en biedt je een uitdagende job met veel
verantwoordelijkheid, een contract van onbepaalde duur, een marktconforme verloning in functie van je
competenties en ervaring, extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques),
opleidingsmogelijkheden, een goede werk-privé balans en een gloednieuwe werkplek in het Quatuor-gebouw (in
de buurt van het Noordstation).
Interesse?
Stuur je CV via mail naar careers@partners.be of per post naar Partners Verzekeringen, Afdeling Human
Resources, t.a.v. Katia Geluck, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. Tot binnenkort!
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