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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 bij te dragen aan het succes van 
Partners op de Belgische verzekeringsmarkt, zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers die mee willen 
bouwen aan het Partners van morgen. Voor onze hoofdzetel zoeken wij een tweetalige: 
  
 

Jurist NL/FR 
  
• Je beheert materiële schadeclaims voor auto-, woning- en familiale verzekeringen met grote financiële 

belangen en/of een juridisch geschil. 
• Je analyseert de verklaringen en de strafrechtelijke dossiers binnen de context van de wettelijke bepalingen, 

reglementaire voorschriften, rechtspraak, conventionele regels én onze contractuele verplichtingen. 
• Je analyseert de waarborgen van het contract en bepaalt de aansprakelijkheden. 
• Je gaat over tot schadeloosstelling en oefent het verhaalsrecht uit tegen de aansprakelijke partij(en). 
• Je behandelt de geschillen over de aansprakelijkheid en/of de verzekeringswaarborgen en je tracht deze in der 

minne te regelen. 
• Je bepaalt samen met de advocaat de juridische strategie. 
• Je volgt dossiers op in samenwerking met advocaten, experten, inspecteurs… 
 
Heb je een master in de rechten (verzekeringen, burgerlijk recht, privaatrecht) en minstens drie jaar ervaring in 
complex schadebeheer of verzekeringsrecht aan de balie? Heb je een zeer goede kennis van het Nederlands en 
een goede kennis van het Frans (een goed begrip van de regelgeving in het Frans is een troef)? Communiceer je 
vlot via de telefoon en heb je uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden? Ben je een teamspeler maar 
hou je er ook van taken zelfstandig uit te voeren? Ben je assertief en beschik je over een sterk analyse- en 
synthesevermogen? 
 

 
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, 
mogelijkheid tot thuiswerk, extralegale voordelen (Flex Income Plan, 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! 
 

Vacature 

Jurist  


