VACATURE

Schadebehandelaar particulier en zakelijk (24 uur)

CMC heeft

jou nodig!
Bij CMC zorgen we goed voor onze klanten en medewerkers! Daarom werken
wij dossiers niet binnen 7 minuten af, maar wikkelen we claims met aandacht
af en kijken we niet op de klok. Zo maken we het verschil! Voor jou en voor
onze klant. Werk jij dossiers ook liever goed dan snel af? Let dan even op!

Wat verwachten wij van je:

Wat ga jij doen:

• Je beschikt minimaal over MBO+ werk- en
• Administratie en afhandeling van alle
denkniveau.
voorkomende schadeclaims, zowel
• Het hebben van Wft Schade Particulier
particulier als zakelijk.
(incl. PE) en Wft Schade Zakelijk is een pré.
• Contact onderhouden met cliënten en
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
maatschappijen.
• Je bent attent, klantgericht en integer en
• Signaleren van opvallend schadeverloop
beschikt over een gezonde dosis empathisch
vermogen.
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.
• Je kunt zelfstandig werken met MS Office;
daarnaast is kennis van Online Pro een pré.

en – gedrag van cliënten.
• Administratieve ondersteuning van de
assurantieafdeling.

Wie zijn wij?
Binnen CMC is CMC Verzekeringen een onafhankelijk, full-service advieskantoor, gespecialiseerd in
verzekeringsoplossingen voor het MKB in Midden Nederland. Onze kantoren bevinden zich in Veenendaal, Ede en
Utrecht.
Wij werken graag met professionals die passie hebben voor hun vak. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een
informele manier van (samen)werken met veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. We bieden
je een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden. Uiteraard is er ook ruimte voor gezelligheid. Naast onze wekelijkse
vrimibo en het jaarlijkse teamuitje, gaan we regelmatig samen iets ondernemen.

Word jij ook lid van onze familie?
Graag ontvangen we je CV met motivatie voor 1 december aanstaande via e-mail, ter attentie van Patrick Heikamp
(patrick@cmc.nl). Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Patrick via telefoonnummer 0318-501 000.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Interesse? Wil je meer weten?
Kijk op cmc.nl of bel 0318 501 000
Je vindt CMC in Utrecht, Ede & Veenendaal

